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Editorial
Temos a satisfação de apresentar à comunidade mais um número da Revista
Juris Poiesis, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade
Estácio de Sá (conceito 5, CAPES). Ao longo de mais de uma década e desde a sua
criação, a Juris Poiesis foi publicada ininterruptamente, todos os anos, em alguns
com mais de um número. Consolidou-se, sem embargo, como revista de periodicidade anual.
A tradição da revista explica também o número elevado de artigos recebidos e
que são enviados à análise do conselho editorial, passando pelo exame cego de dois
dos seus integrantes. Buscamos divulgar ao máximo o edital de chamada, que pode
ser encontrado na página do PPGD na internet, e enviar a revista para todos os programas de pós-graduação stricto sensu em Direito do país. Tudo a bem do diálogo
acadêmico, da abertura da publicação.
A Juris Poiesis, situada no estrato qualis B3, já vem adotando os critérios exigidos para o qualis B1. Daí, por exemplo, a proporção entre artigos de autores do
PPGD/UNESA e de autores externos. É uma deferência à CAPES, no intuito de
seguir a orientação de modo a contribuir para o avanço da pós-graduação brasileira.
O PPGD/UNESA vem consolidando uma nova vocação: a sua inserção nacional. Temos recebido muitos alunos de fora do Estado do Rio de Janeiro, de Estados
distantes e de todas as regiões do Brasil. É um desafio e uma experiência bem
produtiva, vez que o programa fala vários sotaques e se engrandece pela troca de
perspectivas. Nesta linha, estamos a realizar um Minter (Mestrado Interinstitucional) e um Dinter (Doutorado Interinstitucional), em regiões diferentes, o que traduz
o compromisso do PPGD/UNESA com a educação de excelência e reafirma o seu
apelo nacional, um reconhecimento pelo trabalho sério realizado.
E é assim que a Juris Poiesis é cada vez menos do Mestrado e Doutorado em
Direito da UNESA e cada vez mais da comunidade acadêmica brasileira, permanecendo, não obstante, com as páginas abertas a receber estudos estrangeiros, o que é
uma marca da revista, como os que são publicados no presente número.
Desde o ano passado, a Juris Poiesis é disponibilizada na íntegra na página
eletrônica do PPGD de sorte a facilitar o acesso.
Agradecemos a atenção e desejamos bom proveito.
Fábio Corrêa Souza de Oliveira
Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá

A contribuição de Rawls para o processo
de retomada da razão prática
Rawls’s contribution to the process of
resumption of practical reason
Marcello Ciotola1

RESUMO
O artigo aborda a contribuição dada por John Rawls para o processo de retomada da razão prática após décadas de predomínio do discurso metaético, principalmente em sua versão não cognitivista.

PALAVRAS-CHAVE
ética normativa; metaética; razão prática; John Rawls.

ABSTRACT
The article refers to John Rawls’ contribution to the rehabilitation process of
practical reasoning after decades of predominance of the metaethical discourse, especially in its non-cognitivist version.

KEYWORDS
normative ethics; metaethic; practical reasoning; John Rawls.
A justiça como imparcialidade rawlsiana está vinculada ao processo de retomada
da razão prática, ao retorno da ética normativa, com suas questões de moralidade substancial (nesse sentido, Monique Canto-Sperber2 fala em retorno à ética substancial),
após várias décadas de predomínio do discurso metaético, com sua ênfase nos problemas relacionados à linguagem moral.Especificamente no que diz respeito às décadas de
1940 e 1950, conforme observação de James Griffin3, a metaética desempenhava um
papel de destaque no âmbito da filosofia moral analítica, ao mesmo tempo em que a
ética normativa era praticamente ignorada. Na década de 1960, no entanto, já é possível
visualizar uma mudança efetiva neste cenário. Para Monique Canto-Sperber:
A partir de 1960, les orientationes majeures de la philosophie morale se modifièrent peu a peu. On cessa de se consacrer à l’analyse des prédicats moraux
1
2
3

Professor de Ética nos programas de pós-graduação em direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e
da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Professor de Filosofia do Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio). Doutor em direito pela PUC-Rio.
Ver Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, Paris, PUF, 1994, pp. 64-81
Ver James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral, Volume 2, Monique Canto-Sperber (org.), São
Leopoldo, Unisinos, 2003, p. 170.
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pour revenir à l’élaboration de conceptiones morales dotées d’un contenu
réel. Ce mouvement avait été préparé par la critique du philosophe américain
W.V. O. Quine (exprimée en 1951 dans l’article célèbre ‘Two Dogmas of
Empiricism’) qui, en contestant la distinction établie entre différentes formes
d’énoncés synthétiques (selon que la vérité peut en être ou non prouvée par
l’expérience) et l’opposition affirmée entre les énoncés synthétiques et les
vérités analytiques, ruinait l’idée – essentielle au projet de la métaéthique –
d’une séparation radicale entre les faits et les valeurs. L’entreprise consistent
à tenter de justifier les énoncés normatifs, qui son des jugements synthétiques
non vérifiables empiriquement, comme on justifie les vérités empiriques et
les énoncés analytiques ne paraissait plus aussi radicalement privée de sens4.

No que concerne ao objeto da moralidade, Monique Canto-Sperber observa
que o retorno à ética substancial (ou o retorno à ética normativa, como preferimos)
tem como consequências a recusa em se admitir que os julgamentos morais caracterizam-se sobretudo por uma determinada forma lógica ou linguística e a afirmação
de que os referidos julgamentos são verdadeiramente dotados de um conteúdo substancial específico. No final da década de 1960, continua Monique Canto-Sperber, a
filosofia da linguagem irá vivenciar, pelo menos no campo da filosofia moral, uma
fase de relativo desprestígio. Sendo assim, a ideia de
limiter la morale à l’expression des attitudes et de la caractériser comme une
façon spécifique de se servir du langage a paru de plus en plus difficile à justifier. Même si l’on ne renonçait pas pour autant à une forme de spécificité du
discours moral, celle-ci semblait devoir être définie par une certaine universalité, par un rapport essentiel aux désirs, besoins ou intérêts humains, voire
par les raisons qui permettent de guider l’action humaine, plutôt que par les
règles d’emploi des prédicats moraux.5

Porém, antes de abordar especificamente o papel desempenhado por John Rawls
no processo de reabilitação da filosofia prática e fundamentação racional da ética, consideramos importante aprofundar alguns aspectos relacionados ao predomínio, no âmbito
da filosofia moral de meados do século XX, do discurso metaético em detrimento das
questões vinculadas à ética normativa. É isto, portanto, o que agora passamos a fazer.
Adela Cortina afirma que a ética, há algumas décadas, começou a experimentar
uma vocação para a não transcendência, deixando em segundo plano questões com
as quais sempre se preocupara e passando a se dedicar a “assuntos que não interessavam a ninguém”.6 Segundo a autora, existem pelo menos três razões que explicam
porque os éticos abandonaram o barco das questões relevantes, atirando-se ao mar do
não transcendente: o intuito de esclarecer a linguagem, a busca obsessiva pela neutralidade e o receio de prescrever. Estamos diante, em outras palavras, de razões que
levaram a ética a abandonar qualquer tentativa de ética normativa, restringindo-se à
investigação metaética, ou seja, ao campo da filosofia da análise da linguagem moral.
4
5
6

Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, op. cit, p. 64.
Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, op. cit., p. 65.
Adela Cortina, O Fazer Ético: Guia para a Educação Moral, tradução de Cristina Antunes, São Paulo, Moderna, 2003, p.
39.
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No que se refere à primeira das razões, Adela Cortina observa que “os éticos
se deram conta de que a maioria das discussões e divergências no âmbito moral
origina-se simplesmente da falta de entendimento na linguagem.”7 Consequentemente, acrescenta a autora, muitos éticos concluíram que ao invés de fazer ética
normativa, criando normas, melhor seria analisar a linguagem moral, de modo a
poder esclarecer nossas discordâncias.
A obsessão pela neutralidade foi a segunda razão determinante para que se
limitasse o fazer ético à esfera da ética analítica ou metaética. Era necessário satisfazer o desejo de objetividade tão característico da teoria do conhecimento da segunda metade do século dezenove e primeira metade do século vinte. Adela Cortina
nos lembra que já “em 1919, em sua célebre conferência ‘Ciência como vocação’,
Max Weber havia afirmado que o cientista autêntico é aquele que se atém aos fatos,
prescindindo das valorações, porque aquele que introduz valorações ao se dedicar
a um saber está introduzindo suas crenças subjetivas, e não se atendo aos fatos”.8 O
princípio de neutralidade das ciências se transformou numa tal obsessão, prossegue
Adela Cortina, que os éticos pretenderam aplicá-lo ao seu campo de estudo. Dentro
desta lógica, se a ética almejava um status de cientificidade, deveria se constituir em
um saber neutro. Ora, para alcançar este desiderato, o procedimento mais eficiente,
sem dúvida, consistia em limitá-la ao exame da linguagem moral, afastada de qualquer pretensão valorativa.9
No que concerne ao aspecto da obsessão pela neutralidade e sua repercussão
no domínio da ética, cabe evocar, como faz Adela Cortina, um famoso ensaio de Karl-Otto Apel (O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética)
acerca do problema de uma fundamentação racional da ética na era da ciência. Apel
entende que todos aqueles que refletem a respeito da relação entre a ciência e a ética
no âmbito da sociedade industrial moderna e global se veem diante de um paradoxo:
se, por um lado, a necessidade de uma ética universal jamais foi tão urgente, por
outro, nunca pareceu tão difícil a tarefa filosófica de fundamentar racionalmente
esta ética universal.10 Para Apel, num contexto cientificista e relativista:
[...] parece ser de todo consequente que a filosofia profissional, que se entende
a si mesma como científica, tenha desistido da incumbência da ética no sentido da fundamentação imediata de normas éticas ou de um princípio último
para normas éticas. Nesse contexto a ética tradicional, ou filosofia prática,
transformou-se na “metaética” analítica, que, em termos gerais, entende a si
mesma como descrição tecnocientífica e isenta de valores do uso da linguagem ou das regras lógicas do assim chamado discurso moral (moral discourse). Toda filosofia que tenta superar a “tese da neutralidade” da metaética
analítica em favor de uma fundamentação de normas morais, parece derivar
normas a partir de fatos, colidindo, assim, com o princípio da distinção estrita
7
8
9
10

Adela Cortina, O Fazer Ético ..., op. cit., p. 39.
Adela Cortina, O Fazer Ético ..., op. cit., p. 40.
Cf. Adela Cortina, O Fazer Ético ..., op. cit., p. 41.
Cf. Karl-Otto Apel, Transformação da Filosofia, Volume II, tradução de Paulo Astor Soethe, São Paulo, Loyola, 2000, p.
407.
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entre o que é e o que deve ser, estabelecido por Hume. Com isso, toda ética
parece estar logicamente ultrapassada. Seus fundamentos, tal como os do “direito natural” são desmascarados pela filosofia “científica” como dogmáticos
ou ideológicos, e seu anseio de validação é respectivamente estigmatizado
como ilusão lamentável ou como repressão e perigo autoritário que ameaça a
liberdade humana.11

Na enumeração de Adela Cortina, o receio de prescrever (a autora refere-se
também ao receio de se converter em “grilo falante”, ao qual denomina o complexo
de “grilo falante”) constituiu o terceiro motivo para que a ética se visse restringida
ao terreno da denominada metaética. Ocorreu algo como se os éticos – uma vez que
a ética de alguma forma serve para orientar nossas ações – de repente passassem a
se questionar quem eram eles, afinal de contas, para determinar às pessoas aquilo
que elas devem fazer. De acordo com esta lógica, acrescenta Adela Cortina, os
moralistas “de diversas religiões orientam as pessoas, mas não a partir de um saber
que detenham por méritos próprios, e sim a partir de um saber herdado de sua igreja
ou grupo religioso. Os éticos, porém, refletem por conta própria, e só merecem o
crédito que sua própria reflexão possa inspirar. Quem lhes deu a credencial para nos
informar sobre o que devemos fazer para ser justos e felizes?”12
Expostas algumas das razões em virtude das quais a filosofia analítica
substituiu a ética normativa (ou ética tradicional, no dizer de Jacqueline Russ13)
por uma metaética analítica, cabe lembrar que a distinção entre metaética e ética
normativa remonta, provavelmente, a um período de transição que se estende de
George Moore aos emotivistas, estando nitidamente marcada nas obras de Alfred
Jules Ayer e Charles Stevenson.14
Embora George Edward Moore tenha iniciado a filosofia moral analítica15,
com a publicação de Principia Ethica em 1903, ele não se limitou ao exame das
questões relacionadas à linguagem moral. Neste sentido, Esperanza Guisán observa
que Moore (para quem a filosofia moral responde a dois tipos de perguntas fundamentais, quais sejam: “que classe de coisas devem existir por si mesmas?” e “que
classe de ações devemos realizar?”) fez sua proposta relativa ao significado da vida
boa no capítulo final de Principia Ethica.16 James Griffin, da mesma forma, assinala que Moore passou do trabalho analítico da metaética para o trabalho sintético
da ética normativa: se a primeira questão da filosofia moral consistia em saber o
significado do termo “bem”, em um segundo momento os filósofos poderiam se de11
12
13
14
15
16

Karl-Otto Apel, op. cit., p. 411.
Adela Cortina, O Fazer Ético ..., op. cit., p. 41.
Ver Jacqueline Russ, O Pensamento Ético Contemporâneo, 2ª ed., tradução de Constança Marcondes César, São Paulo,
Paulus, 1999, p. 82.
Cf. James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral, op. cit., p. 170.
Cf. Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de La Ética, Volume 3, Victoria Camps (org.), Barcelona, Crítica, 1989, p.
163.
Cf. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, Madrid, Cátedra, 1995, p. 253. Esperanza Guisán defende o ponto de vista
segundo o qual “las preocupaciones propias de la ética normativa, especialmente la búsqueda de principios y normas,
no estuvieron nunca ausentes de ninguna de las corrientes metaéticas contemporáneas”. No que concerne às questões
centrais da filosofia moral, ver pp. 199 e 200.
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dicar ao problema consistente em saber quais são as coisas consideradas boas. Para
Moore, consequentemente, “a metaética não esgotava a tarefa da filosofia moral”.17
Se em George Moore é possível visualizar uma distinção entre as preliminares
conceituais (objeto da metaética) e os julgamentos éticos substanciais realizados em
um segundo momento (objeto da ética normativa), é preciso reconhecer que para
alguns autores a distinção entre metaética e ética normativa estabelecia os próprios
limites da filosofia. Para estes, conclui Griffin, a “filosofia moral é a metaética; todo
o resto é esta atividade bem diferente: moralizar”.18
A ética analítica diversifica-se, basicamente, em três correntes principais: o
intuicionismo ético, o emotivismo ético e o prescritivismo ético.19 É no âmbito do
emotivismo, no qual estão inseridos Alfred Jules Ayer e Charles Stevenson, que
se percebe de modo mais evidente a tendência no sentido de se reduzir a filosofia
moral ao domínio da metaética.
Emotivismo, nas palavras de Alasdair MacIntyre, é “a doutrina segundo a qual
todos os juízos normativos e, mais especificamente, todos os juízos morais não
passam de expressões de preferência, expressões emocionais ou afetivas, na medida
que são de caráter moral e normativo”.20 Ao formular um juízo moral não apenas expressamos nosso estado emocional ou afetivo, como também objetivamos produzir
o mesmo resultado em outras pessoas.21 A teoria emotivista, por parecer identificar
a linguagem moral com exclamações de agrado ou desagrado, é chamada pejorati17
18

19

20
21

James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral, op. cit., p. 170.
James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral, op. cit., p. 171. A nosso ver cabe ressaltar que se
efetivamente é verdade, como postula Esperanza Guisán (ver nota 15), que as preocupações inerentes à ética normativa
nunca estiveram ausentes de qualquer uma das correntes metaéticas contemporâneas, por outro lado nos parece
inquestionável que alguns autores, analisados individualmente, efetivamente não se preocuparam com questões de ética
normativa. Neste sentido podemos citar William Frankena: “Muitos filósofos morais de tempos recentes limitam a Ética,
ou Filosofia Moral, ao pensamento da terceira espécie [Frankena refere-se ao tipo de pensamento analítico, crítico, ou
metaético], dela excluindo todas as questões referentes à Psicologia e à ciência empírica, bem como todas as questões
normativas acerca do que é bom ou certo”.William Frankena, Ética, 2ª ed., tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny
da Mota, Rio de Janeiro, Zahar, 1975, p. 17.
Ver José Ferrater Mora, Dicionário de Filosofia, tradução de Roberto Leal Ferreira e Alvaro Cabral, São Paulo, Martins
Fontes, 1994, p. 299. Ver também Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de la Ética, Volume 3, op. cit., pp. 163 e
segs. Levando-se em conta que o intuicionismo, o emotivismo e o prescritivismo enquadram-se no rol das teorias acerca
do significado dos conceitos e juízos morais, isto é, teorias que têm sido propostas com o objetivo de explicar o significado
dos termos éticos e o caráter lógico dos juízos de valor, é oportuno mencionar o valioso esforço empreendido por Carlos
Santiago Nino a fim de sistematizar tais teorias. Para Santiago Nino, as teorias relativas ao significado dos conceitos e
juízos morais (teorias metaéticas) dividem-se, primeiramente, em teorias descritivistas (ou cognitivistas) e teorias não
descritivistas (ou não cognitivistas). As teorias cognitivistas dividem-se em teorias empíricas ou naturalistas e teorias não
empiristas ou não naturalistas (o intuicionismo de George Moore, Harold Arthur Prichard, David Ross etc. insere-se na
esfera das teorias cognitivistas não naturalistas). Por sua vez, as teorias não cognitivistas ou não descritivistas abrangem
o emotivismo ético, de Alfred Jules Ayer e Charles Stevenson, e o prescritivismo ético, de Richard Werwyn Hare. Sob
a rubrica “outras posições” (portanto, fora do setor tanto das teorias cognitivistas ou descritivistas quanto das teorias
não cognitivistas ou não descritivistas), Santiago Nino examina algumas concepções metaéticas desenvolvidas mais
recentemente e que não seriam satisfatoriamente classificadas nas categorias anteriormente examinadas. São elas a
teoria do ponto de vista moral, exposta por Kurt Baier e William Frankena, e a teoria do objeto da moralidade, de Geoffrey
J. Warnock. O esforço empreendido por Carlos Santiago Nino para sistematizar as teorias metaéticas pode ser conferido
e aprofundado em Introducción al Análisis del Derecho, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2ª ed., 7ª reimpressão, 1995, pp.
355-382. Para uma diferenciação bastante concisa entre o não cognitivismo (ou agnosticismo) e o cognitivismo éticos,
pode-se consultar Otfried Höffe, Petit Dictionnaire d’Éthique, tradução de Lukas K. Sosoe, Paris, CERF, 1993, p. 211.
Alasdair MacIntyre, Depois da Virtude, tradução de Jussara Simões, Bauru, EDUSC, 2001, p. 30.
Cf. Alasdair MacIntyre, Depois da Virtude, op. cit., p. 31.
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vamente de teoria do “boo-hurrah”. Na lição de Harry Gensler, “emotivism says that
moral judgments express positive or negative feelings. ‘X is good’ is equivalent to
the exclamation ‘Hurrah for X’ – and hence can’t be true or false. So there can’t be
moral truths or moral knowledge.”22 Cabe lembrar que uma das objeções levantadas
contra a teoria emotivista consiste exatamente em dizer que ela destrói a moralidade, pois, sendo o discurso moral basicamente emotivo, não haveria maneira de
decidir racionalmente entre juízos morais antagônicos.23
Conforme assinala Bryan Magee24, Alfred Jules Ayer foi quem introduziu o
positivismo lógico (que, em síntese, é a filosofia elaborada no Círculo de Viena)
na Inglaterra, com a publicação de Language, Truth and Logic, em janeiro de
1936. Este livro, segundo seu autor, contribuiu para difundir a posição clássica do
Círculo de Viena, caracterizada pela repulsa à metafísica, pelo respeito ao método
científico e ainda pela suposição de que os problemas filosóficos autênticos podem
ser resolvidos por intermédio da análise lógica.25
Na interpretação de Ayer, os positivistas lógicos – para os quais os velhos
problemas filosóficos carecem de sentido quando não são passíveis de solução
mediante o emprego de técnicas puramente lógicas – defendem três postulados
principais. Em primeiro lugar, tudo gira ao redor do denominado princípio da
verificabilidade, de modo que as coisas que não podem ser empiricamente verificadas
não possuem significado. Em decorrência do referido princípio, toda a metafísica
é excluída. Em segundo lugar, continua Ayer, os positivistas lógicos entendem que
as proposições da lógica e da matemática são tautologias, o que significa dizer que
o predicado revela apenas aquilo que já está contido no sujeito, explicitando um
conteúdo já conhecido, como, por exemplo, na frase “todos os solteiros são homens
não casados”. Por fim, conclui Alfred Jules Ayer, os positivistas lógicos sustentam
que a filosofia deve consistir em uma atividade de elucidação, isto é, de análise e
esclarecimento da linguagem.26
De acordo com o princípio da verificação, observa Bryan Magee, todos
os enunciados significativos se inserem em duas categorias: a dos enunciados
empíricos ou a relativa aos enunciados lógicos ou matemáticos. Os primeiros são
enunciados acerca do mundo e devem ser verificáveis, podendo ser verdadeiros ou
falsos. Os enunciados lógicos ou matemáticos, por sua vez, são autorreferenciais, de
modo que os verdadeiros constituem tautologias e os falsos são autocontradições.
Sendo assim, os enunciados que não pertencem a nenhuma das referidas categorias
carecem de significado. Com base no princípio da verificação, acrescenta Bryan
22
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Harry Gensler, Ethics: a contemporary introduction, London, Routledge, 1998, p. 59.
Ver Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho, op. cit., p. 365.
Cf. Bryan Magee, “El Positivismo Lógico y su Legado. Diálogo con A. J. Ayer”, in Bryan Magee, Los Hombres Detrás de las
Ideas. Algunos Creadores de la Filosofia Contemporánea, 1ª ed., 2ª reimpressão, México, Fondo de Cultura Económica,
1993, pp. 123 e 125.
Cf. Alfred Jules Ayer, “Introducción del Compilador”, in El Positivismo Lógico, Alfred Jules Ayer (org.), tradução de L.
Aldama, U. Frisch, C. N. Molina, F.M.Torner e R. Ruiz Harrel, Madrid, Fondo de Cultura Económica (Sucursal para
España), 1993, p. 14.
Ver Alfred Jules Ayer, “El Positivismo Lógico y su Legado, Diálogo con A. J. Ayer”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op.
cit., pp. 128 e 129.
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Magee, os positivistas lógicos renegaram diversas áreas do discurso tradicional, não
apenas em religião e política, como também em filosofia.27
A acusação dos positivistas lógicos contra a metafísica – entendida esta, usando
as palavras de Ayer28, como qualquer sugestão de que poderia existir um mundo
além daquele ordinário da ciência e do sentido comum, isto é, daquele que nos é
revelado por intermédio de nossos sentidos – decorre do fato de que ela viola “las
reglas que un enunciado debe satisfacer si ha de ser literalmente significativo”.29
Daí sua originalidade, uma vez que os ataques à metafísica não são incomuns ao
longo da história da filosofia, como comprova a leitura do trecho com o qual David
Hume finaliza sua “Investigação sobre o Entendimento Humano”:
A moral e a crítica não são tão adequadamente objectos do entendimento
como do gosto e do sentimento. A beleza, moral ou natural, é mais sentida
do que percebida. Ou, se pensarmos a seu respeito e tentarmos fixar o seu
padrão, tomamos em consideração um novo facto, isto é, os gostos gerais
da humanidade ou algum facto que pode constituir o objecto do raciocínio
e da inquirição.
Ao passarmos os olhos pelas bibliotecas, persuadidos destes princípios, que
devastação devemos fazer? Se pegarmos num volume de teologia ou de metafísica escolástica, por exemplo, perguntemos: Contém ele algum raciocínio
acerca da quantidade ou do número? Não. Contém ele algum raciocínio experimental relativo à questão de facto ou à existência? Não. Lançai-o às chamas,
porque só pode conter sofisma e ilusão.30

Monique Canto-Sperber chama a atenção para o fato de que Alfred Jules Ayer
(na introdução que escreveu, na qualidade de compilador, para o volume intitulado
Logical Positivism) cita esta passagem de Hume com aprovação.31 O próprio Ayer
(no prefácio à primeira edição de Language, Truth and Logic) reconhece que suas
posições procedem das doutrinas de Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein
que, por sua vez, constituem o resultado lógico do empirismo de Berkeley e de
David Hume.32 Sendo assim, conforme assevera Javier Sádaba33, Hume deve ser
considerado um antecedente remoto do emotivismo.
A afirmação de Alfred Jules Ayer34, seguindo o ideário neopositivista, de que
as proposições significativas ou são analíticas (a priori) ou são empíricas, é uma
reprodução fiel, na expressão de Monique Canto-Sperber35, do pensamento de
27
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Cf. Bryan Magee, “El Positivismo Lógico y su Legado, Diálogo con A. J. Ayer”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op.
cit., pp. 130 e 131.
Cf. Alfred Jules Ayer, “El Positivismo Lógico y su Legado, Diálogo con A. J. Ayer”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op.
cit., p. 125.
Alfred Jules Ayer, “Introducción del Compilador”, in El Positivismo Lógico, op. cit., p. 16.
David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano, tradução de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 156.
Cf. Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, op. cit., p. 51 (nota 3). Ver também Alfred Jules Ayer,
“Introducción del Compilador”, in El Positivismo Lógico, op. cit., pp. 15 e 16.
Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, New York, Dover, 1952, p. 31.
Cf. Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de la Ética, Volume 3, op. cit., p. 176.
Cf. Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, op. cit., p. 87. Ver também Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de
la Ética, Volume 3, op. cit., p. 178.
Cf. Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, op. cit., p. 51 (nota 3).
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David Hume, ou seja, da mesma forma que Hume, os positivistas lógicos, dentre
os quais Ayer, dividem as proposições significativas em formais, como as da lógica
e da matemática, e fáticas, que requerem comprovação empírica.36Os enunciados
éticos, uma vez que não se enquadram em nenhum dos dois campos de proposições
autênticas ou significativas, não possuem significado cognitivo, constituindo
pseudojuízos ou, melhor dizendo, pseudoproposições.37
No capítulo seis de Language, Truth and Logic, no qual faz uma crítica da
ética, da estética e da teologia, Alfred Jules Ayer afirma que o sistema ordinário da
ética – da forma como é elaborado nas obras dos filósofos moralistas – não é um
conjunto homogêneo, pois, além de eventualmente conter fragmentos de metafísica
e análises de conceitos não éticos, apresenta conteúdos éticos variados, que podem
ser agrupados em quatro classes principais.38
Sendo assim, de acordo com Ayer, nos tratados tradicionais de ética
primeiramente encontramos proposições que expressam definições de termos éticos,
ou juízos a respeito da legitimidade ou possibilidade de certas definições. Esta
classe, que compreende as definições dos termos éticos, constitui parte da filosofia
moral. Em segundo lugar, encontramos no sistema ordinário da ética proposições
que descrevem os fenômenos da experiência moral e suas causas. Estas se subsumem
no campo da ciência, especificamente da psicologia ou da sociologia. Em terceiro
lugar, encontramos nas obras dos filósofos éticos verdadeiras exortações à virtude
moral. Para Ayer, tais exortações não são proposições, mas apenas incitações ou
comandos com o objetivo de estimular o leitor a agir de um determinado modo.
Consequentemente, não pertencem a nenhum ramo da ciência ou da filosofia. Por
fim, conclui Ayer, o sistema ordinário da ética abrange os juízos éticos que, não
sendo definições nem comentários sobre definições, certamente não pertencem ao
campo da filosofia moral.39
Para Alfred Jules Ayer, em resumo, a filosofia moral (que não é senão uma
aplicação da filosofia analítica aos enunciados éticos)40 abrange somente a primeira
dentre as quatro classes acima descritas que compõem o sistema ordinário da ética,
tal como elaborado na obra dos filósofos moralistas, ou seja, apenas a classe que
compreende as proposições relativas às definições dos termos éticos se enquadra na
filosofia moral. Consequentemente, um tratado de ética verdadeiramente filosófico
não deve fazer formulações éticas (ethical pronouncements).41 Conforme assinala
Esperanza Guisán, Alfred Jules Ayer – no referido capítulo VI de Language, Truth
and Logic, intitulado Critique of Ethics and Theology – defende a eliminação de
toda forma de ética normativa.42 No mesmo sentido, Javier Sádaba afirma que em
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Cf. Alfred Jules Ayer, “Introducción del Compilador”, in El Positivismo Lógico, op. cit., p. 16.
Cf. Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de la Ética, Volume 3, op. cit., pp. 176 e 178.
Cf. Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, op. cit., p. 103.
Cf. Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, op. cit., p. 103. Ver também Esperanza Guisán, Introducción a la Ética,
op. cit., p. 218 e James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral (Volume 2), op. cit., p. 170.
Ver Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 218.
Cf. Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, op. cit., p. 103. Ver também James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de
Ética e Filosofia Moral (Volume 2), op. cit., p. 170.
Cf. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 218.
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Ayer encontramos uma interpretação rígida da ética como metaética. Aprofundando
seu raciocínio, o autor espanhol escreve:
Supongamos que yo soy la persona concreta Alfred Ayer. Como tal puedo
estar de acuerdo con que violar es malo. De ahí que lo condene, trate que se
evite o desee que se persiga a los culpables. Se sigue también, en consecuencia, que algún principio moral he de tener del cual se infiera la maldad, para
mí, de las violaciones. Pero en cuanto teórico, mi teoría es neutra en lo que
atañe a cualquier principio moral. Me limito a describir el comportamiento
moral de los hombres incluido mi comportamiento moral. En modo alguno se
infiere de mi teoría – y en cuanto teórico – un enunciado semejante a “violar
es malo” (a no ser que siguiendo a Hume usara el predicado malo en sentido
traslaticio, es decir, pasando el uso que hago de lo bueno o malo en las creencias a los sentimientos). Todo el asunto está en que, al margen de las razones,
circunstancias o, en último término, al margen de cómo estemos constituidos
los hombres, no hay forma de establecer una conexión lógica entre cualquier
hecho y la bondad o la maldad. La teoría, simplemente, se limita a constatar
lo que el análisis le permite. Así, la distinción entre ética y metaética es total.43

Se nos detivemos de modo um tanto pormenorizado no emotivismo tal como
preconizado por Alfred Jules Ayer, isto se deve ao fato de que este filósofo, com
sua rígida concepção da filosofia moral como metaética, constitui um perfeito e
inquestionável contraponto a John Rawls, uma vez que o autor de A Theory of Justice defende de maneira incisiva, como veremos mais adiante, um retorno à ética
normativa, com o paralelo abandono da metaética.44 Em nosso exame dos analistas
da linguagem moral não poderíamos, no entanto, deixar de mencionar Charles Stevenson e Richard Werwyn Hare, o que faremos de forma muito breve, tendo em
mente o referido problema da redução da filosofia moral a uma “simples” metaética.
Charles Leslie Stevenson, na avaliação de Carlos Santiago Nino, foi o responsável pela formulação mais articulada da teoria emotivista.45 No mesmo sentido,
Javier Sádaba observa que Charles Stevenson costuma ser citado como o ponto
culminante do emotivismo, que alcançaria, com ele, seu ápice de perfeição e sofisticação.46 De acordo com J.O. Urmson, Ethics and Language, de 1944, é inquestionavelmente a obra clássica no que se refere à posição emotivista. Para Urmson,
neste livro Stevenson “gives an elaborate statement of the emotivist theory of the
significance of ethical terms, which had been hinted at by Hume and summarily
stated by the logical positivists, but never previously been so carefully treated. Stevenson’s principal contention is that to say that something is good is to state that
one approves of it and to seek to evoke the same attitude in one’s hearers. He also
43
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Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de la Ética (Volume 3), op. cit., p. 180.
Não cabe aqui discutir se a posição ideal, no fim das contas, não constituiria em defender um progresso conjunto para
a ética normativa e a metaética. Esta posição é adotada por James Griffin, para quem, inclusive, a ética normativa não
pode ser independente da metaética e ambas acabarão por se confundir. Cf James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de
Ética e Filosofia Moral (Volume 2), op. cit., p. 174.
Cf. Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho, op. cit., p. 363.
Cf. Javier Sádaba, “Ética Analítica”, in Historia de la Ética (Volume 3), op. cit., p. 181.
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maintains that in moral discourse we can attempt to persuade others to agree with
us, but that the concept of valid argument is not applicable to such discourse”.47
No prefácio de Ethics and Language (Ética y Lenguaje, na versão em língua
espanhola), Charles Stevenson – após ressaltar que os problemas éticos são mais
antigos que Sócrates e os sofistas, e têm persistido ao longo da história da
filosofia – afirma que os têm examinado a partir de uma perspectiva baseada
no estudo da linguagem e do significado, de acordo com a linha de pensamento
atual (no caso, da década de 1940). Segundo Stevenson, seu enfoque, deixando
de lado a ênfase na linguagem, não difere muito daquele encontrado em Hume,
de modo que o empirismo, embora frequentemente acusado de distorcer ou
desacreditar a ética, pode colocá-la em um lugar de inquestionável importância.
De acordo com suas palavras:
Existe una notable distinción entre las conclusiones que se logran acerca de
la ética normativa y las que se extraen dentro de ella. Al caracterizar a estas
últimas, el empirismo que sostengo está sujeto a una limitación que, sin embargo, sirve para otorgarle mayor firmeza, porque modera sus pretensiones.
He intentado mostrar – empleando siempre términos científicamente inteligibles – que la ética normativa es algo más que una ciencia, que posee sus propias dificultades y sus propias funciones características. Este punto de vista
no exige creer en un tipo superior de conocimiento que exceda al que pueden
lograr las ciencias. Sólo requiere aceptar que los problemas éticos suponen
decisiones personales y sociales referentes a lo que va a ser aprobado, y que
si bien tales decisiones dependen esencialmente del conocimiento, no constituyen en sí mismas conocimiento.48

Ao iniciar o primeiro capítulo de Ethics and Language, Charles Stevenson
explicita que seu livro (cujos objetivos são, primeiramente, esclarecer o significado
de termos éticos, tais como bom, correto, justo, devido etc., e, em segundo lugar,
caracterizar os métodos gerais através dos quais os juízos éticos podem ser provados
ou fundamentados) não abarca a ética em sua totalidade, mas apenas um setor
especial da mesma. Na interpretação de Stevenson, a relação existente entre o seu
estudo e a ética normativa (ou valorativa) é análoga àquela que se dá entre a análise
conceitual e o método científico, de um lado, e as ciências, de outro. Em decorrência
disto, assim como “no suponemos que un libro referente al método científico haga
las veces de un texto científico, tampoco debemos esperar encontrar aquí ninguna
conclusión acerca de qué comportamiento es correcto o incorrecto”.49
Defendendo a pretendida neutralidade de sua empreitada teórica, Charles
Stevenson afirma que, tanto no campo da ciência como no da ética, o objetivo de um
estudo analítico ou metodológico é sempre indireto, consistindo em assegurar que os
demais encarem suas tarefas de forma clara e com hábitos de investigação úteis. Para
que a análise do significado e dos métodos não se realize no vazio, é preciso que haja um
47
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J. O. Urmson, “Stevenson”, in The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers, 2ª ed., J. O. Urmson
e Jonathan Rée (orgs.), London, Routledge, 2000, p. 305.
Charles Stevenson, Ética y Lenguaje, tradução de Eduardo A. Rabossi, Buenos Aires, Paidós, 1971, p. 13.
Charles Stevenson, Ética y Lenguaje, op. cit., p. 15.
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exame contínuo daquilo que as demais pessoas fazem. Contudo, prossegue Stevenson,
um estudo analítico ou metodológico não exige que o analista participe daquilo que
está analisando. No terreno da ética, acrescenta o professor da Universidade de
Michigan, qualquer participação direta do teórico poderia ser perigosa, pois, além de
privá-lo de sua independência de juízo, transformaria um estudo relativamente neutro
em uma defesa de determinado código moral. Concluindo seu raciocínio, Charles
Stevenson afirma que as questões de tipo normativo ficarão sem resposta ao longo de
todo o seu livro, embora constituam a parte mais importante da ética e ocupem grande
parte da atividade profissional dos legisladores, editorialistas, novelistas, sacerdotes e
filósofos morais. O objetivo de Ethics and Language, em suma, é apenas fornecer as
ferramentas com as quais os outros trabalham.50
Charles Stevenson classifica seu estudo como um prolegômeno (embora
bastante necessário, levando-se em conta o estado atual da teoria ética) e reconhece
que os problemas éticos de maior relevância se iniciam onde sua investigação
termina.51Em Stevenson, da mesma maneira que em Ayer, a neutralidade da análise
deve ser protegida contra qualquer interferência subjetiva52; porém, se Ayer elimina
todo tipo de ética normativa, pode-se dizer, de acordo com Esperanza Guisán, que
Stevenson é mais precavido que seus correligionários ingleses e seus progenitores
vienenses, uma vez que para ele a ética normativa não apenas não desaparece
como constitui a parte mais importante da ética.53
James Griffin nos ensina que em meados do século XX – época na qual a
importância conferida à distinção entre metaética e ética normativa vivia seu apogeu
– predominava o entendimento segundo o qual a metaética seria neutra de um ponto
de vista normativo, de forma que “todo ponto de vista metaético era compatível com
não importa qual visão na ética normativa.”54 No entanto, prossegue Griffin, Richard
Hare entendia que a partir de uma metaética correta seria possível produzir uma
ética normativa: nesse sentido, o prescritivismo universalista de Hare conduziria a
uma certa forma de utilitarismo.55
O prescritivismo, a exemplo do emotivismo, se enquadra no rol das
teorias éticas não-descritivistas. Foi formulado e desenvolvido por R. M. Hare,
principalmente em sua obra intitulada “The Language of Morals” (1952).56 De
acordo com Harry Gensler,
prescriptivism sees ought judgments as a type of prescription (or imperative).
‘You ought to do A’, like ‘Do A’, doesn’t state a fact and isn’t true or false.
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Instead, it expresses our will, or our desires. But unlike simple imperatives,
ought judgments are universalizable. This means that they logically commit
us to making similar evaluations about similar cases. This leads to a useful
form of golden rule reasoning.57

No entendimento de Richard Hare, os juízos de valor são prescrições, podendose, a partir deles, deduzir imperativos. Consequentemente, concordar com um juízo
de valor implica aceitar o imperativo que dele se deduz. Do juízo de valor “não se
deve fumar”, por exemplo, retira-se o imperativo “não fumes!”. Os juízos de valor
são ainda passíveis de universalização, o que significa dizer que o indivíduo que
subscreve um juízo moral assume o compromisso de estendê-lo a todas as situações
que apresentem as mesmas propriedades fáticas. Do exposto conclui-se que os
juízos de valor, em suma, são prescrições universalizáveis.58 A esse respeito, é o
próprio Hare quem afirma que os conceitos morais têm
dos propiedades que, conjuntamente, bastan para producir una lógica del argumento moral. La primera es aquella que los filósofos han llamado ‘universalidad’. Esto, aproximadamente, quiere decir que cualquier juicio moral
que yo haga acerca de un caso, tiene que hacerse también acerca de cualquier
caso, precisamente similar. La segunda propiedad se llama ‘prescriptividad’.
Esto quiere decir que los juicios morales de carácter central [...) inciden en
nuestras acciones. Si los creemos, si somos capaces, tenemos que actuar conforme a ellos.59

Para Hare, como se vê, as duas características formais dos juízos morais –
universalidade e prescritividade – geram uma lógica que pode nos ajudar na
argumentação moral.60 A razão, portanto, possui uma função a desempenhar em
assuntos de natureza moral, a partir do momento em que se rechaça a intuição como
forma de se decidir entre argumentos morais incompatíveis e também não se admite,
sob pena de incorrer na falácia naturalista, que os juízos morais sejam deduzidos
a partir de fatos.61 Nesse sentido, conforme assevera Ubiratan Borges de Macedo,
a obra de Hare trouxe “uma dimensão de racionalidade para o discurso valorativo
dentro dos supostos da filosofia analítica”.62
Como se afirmou anteriormente, Richard Hare pretende extrair de uma metaética
prescritivista uma ética normativa utilitarista.63Hare se declara um utilitarista na
tradição de John Stuart Mill, que reconhecia a importância da lógica assim como
a importância de se estudar os conceitos. A exemplo dos grandes utilitaristas
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Harry Gensler, Ethics, op. cit., p. 72.
Ver Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho, op. cit., pp. 367 e 368.
Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, Bryan Magee (org.),
tradução de José Robles García, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 171.
Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op. cit., p. 171.
Ver Bryan Magee, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op. cit., p. 170.
Ubiratan Borges de Macedo, “O Retorno da Filosofia Política e sua Defesa Face ao Neo-Positivismo”, in Democracia e
Direitos Humanos: Ensaios de Filosofia Prática (Política e Jurídica), Londrina, Humanidades, 2003, p. 95.
Para entender o complexo raciocínio que leva Hare a defender uma ética normativa utilitarista pode-se consultar Richard
Hare, Freedom and Reason, London, Oxford University Press, 1967, pp. 122 e 123 e Monique Canto-Sperber, La
Philosophie Morale Britannique, op. cit., p. 58.
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britânicos, Richard Hare afirma sua crença no sentido de que os argumentos morais
devem ser sustentados não apenas com base em uma investigação precisa dos fatos
de nossa situação moral, mas também através de um rigoroso estudo da lógica
inerente a nossos argumentos, o que só poderá ser feito se tivermos clareza acerca
dos conceitos e de seu funcionamento.64
Por paradoxal que seja, Richard Hare se considera também um kantiano, de
modo que, assinala Esperanza Guisán, ele mesmo se reconhece como uma espécie
de integrador do kantismo com o utilitarismo.65 Para Hare, kantianos e utilitaristas
não se encontram em pólos opostos da filosofia moral. Kant, na interpretação do
autor de A Linguagem da Moral, se opunha ao tipo de utilitarismo que pensara
ter descoberto em Hume, com seu intento de, desprezando a razão pura, basear
a moralidade em um estudo empírico das paixões humanas. Por outro lado,
acrescenta Richard Hare, John Stuart Mill acreditava que o princípio de utilidade
se harmonizava com o imperativo categórico kantiano (neste sentido, Kant estaria
falando da forma do pensamento moral e os utilitaristas do seu conteúdo). A síntese
entre Kant e o utilitarismo, assegura Hare, é não apenas possível como necessária.66
Richard Hare observa ainda que apreendeu da filosofia kantiana a importância
do elemento a priori no pensamento moral (de modo que precisamos estudar a lógica),
embora discorde de Kant quando este afirma que o elemento a priori pode ser sintético,
isto é, quando defende a existência de juízos sintéticos a priori. Neste ponto, fiel ao
Wittgenstein do Tractatus Lógico-Philosophicus, Hare considera que as verdades sintéticas
a priori, além de inúteis, são inexistentes, de maneira que não podemos, por intermédio
unicamente do raciocínio, chegar a conclusões substanciais referentes a fatos ou a juízos
de valor.67 Dos utilitaristas, por sua vez, Richard Hare apreende a ideia de que “tenemos
que expresar nuestro pensamiento moral en el mundo, tal como es. Importa que la gente
en él sea como es, y que su situación sea la que es. Ningún conjunto de principios morales
que pueda ser viable en la práctica puede forjarse de otra manera, sino viendo, en la vida,
las consecuencias reales de seguir esos principios, hasta el fin”.68
Embora derive uma ética normativa utilitarista a partir de sua metaética
prescritivista e postule uma integração entre o kantismo e o utilitarismo, Richard
Hare, em consonância com a tradição analítica, concebe a filosofia moral,
primordialmente, como uma atividade de elucidação de conceitos. Em The
Language of Morals define a ética como o estudo lógico da linguagem da moral.69
Em Freedom and Reason, cuja primeira edição remonta ao ano de 1963, ratifica sua
posição afirmando que a função da filosofia moral “is that of helping us to think
better about moral questions by exposing the logical structure of the language in
which this thought is expressed”.70 No já mencionado diálogo com Bryan Magee,
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Cf. Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de las Ideas, op. cit., p. 161.
Cf. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., pp. 283 e 284.
Cf. Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de Las Ideas, op. cit., pp. 171 e 172.
Cf. Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de Las Ideas, op. cit., p. 172.
Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de Las Ideas, op. cit., p. 172.
Cf. Richard Hare, A Linguagem da Moral, tradução de Eduardo Pereira e Ferreira, São Paulo, Martins Fontes, 1996, p. VII.
Richard Hare, Freedom and Reason, op. cit., p. V.
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Richard Hare observa que a filosofia moral tem por objetivo iluminar questões
práticas acerca da moralidade. Assim, por exemplo, como se poderia decidir
a respeito de um aumento justo de salário sem se compreender o significado de
justo? Hare compara o filósofo que enfrenta diretamente as disjuntivas morais da
vida real ignorando a tarefa de elucidação de conceitos ao bombeiro que sai para
trabalhar precipitadamente, sem levar suas ferramentas e esquecendo tudo aquilo
que conhece sobre seu labor. Desta forma, não estaria melhor equipado que o cliente
que eventualmente efetua alguns reparos.71
No panorama que apresentamos a respeito da ética analítica vimos,
primeiramente, que George Moore não se restringiu ao exame das questões
relacionadas à linguagem moral, de modo que, para o iniciador da ética analítica, a
metaética não esgotava a tarefa da filosofia moral. Em segundo lugar, verificamos
que para Alfred Jules Ayer, diferentemente, a filosofia moral é a metaética, logo,
um tratado de ética verdadeiramente filosófico não deve fazer formulações éticas
(ethical pronouncements). Ayer, com sua rígida interpretação da ética como
metaética, defende a eliminação de toda forma de ética normativa e advoga uma
posição de absoluta neutralidade diante dos princípios morais. Em terceiro lugar,
constatamos que, no entendimento de Charles Stevenson, as questões de tipo
normativo constituem a parte mais importante da ética, embora não encontrem
qualquer resposta ao longo de seu livro Ethics and Language, que é dedicado a
problemas conceituais e metodológicos. Por fim, vimos que Richard Hare concebe a
filosofia moral basicamente como uma atividade de elucidação de conceitos, embora
entenda que é possível derivar uma ética normativa a partir de uma metaética correta.
Dos quatro analistas da linguagem moral72 examinados, pode-se dizer que em
três (George Moore, Charles Stevenson e Richard Hare) há uma inquestionável
primazia da metaética73 em relação à ética normativa, sem que esta última, no
entanto, seja negada. Em Alfred Jules Ayer, por sua vez, existe uma absoluta
sinonímia entre filosofia moral e metaética; consequentemente, a ética normativa
é totalmente rechaçada. Por outro lado, os emotivistas Ayer e Stevenson, assim
como o prescritivista Hare, se enquadram no campo do não-cognitivismo ético.
Contrariamente, o intuicionista Moore, com seu conhecimento intuitivo dos valores,
se insere no campo do cognitivismo ético.
71
72
73

Cf. Richard Hare, “Filosofía Moral, Diálogo con R. M. Hare”, in Los Hombres Detrás de Las Ideas, op. cit., pp. 160-162. O
debate entre Richard Hare e Bryan Magee ocorreu em meados da década de 1970, o que comprova que Hare manteve
sua posição acerca da função da filosofia moral.
Retiramos esta expressão de Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 218.
O predomínio da metaética no âmbito da filosofia moral analítica não a transforma em uma invenção do século XX ou em
uma moda passageira. É preciso enfatizar, como faz Esperanza Guisán, que a metaética é tão antiga como a própria ética,
visto que Sócrates foi o primeiro grande analista da linguagem moral e a análise conceitual, como é sabido, constitui a
tarefa por excelência da investigação metaética. Cf. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 253. Alfred Jules
Ayer, por sua vez, admite que o interesse pela linguagem começa com Sócrates, que perguntava aos seus concidadãos
“o que é a justiça?”, “o que é o conhecimento?” etc. É verdade que Sócrates não considerava tais perguntas como
exclusivamente verbais, porém, prossegue Ayer, em retrospectiva é possível considerá-las como perguntas relativas ao
significado. No entendimento de Ayer, contudo, a preocupação consciente e prioritária pela linguagem é provavelmente
uma característica da filosofia contemporânea, aparecendo pela primeira vez em autores como Wittgenstein e Bertrand
Russell. Cf. Alfred Jules Ayer, “El Positivismo Lógico y su Legado, Diálogo con A. J. Ayer”, in Los Hombres Detrás de Las
Ideas, op. cit., pp. 133 e 134.
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Em La Philosophie Morale Britannique, Monique Canto-Sperber nos informa
que um primeiro ataque à ética analítica foi desferido por filósofos como Elisabeth
Anscombe, Geoffrey Warnock e Philippa Foot, que não apenas se opunham ao
entendimento segundo o qual a investigação filosófica em moral se limitaria à
metaética, como também se recusavam a admitir o caráter absoluto da distinção
entre fatos e valores. No final da década de 1950, portanto, o domínio da metaética
começava a desaparecer.74 Esperanza Guisán, por sua vez, assinala que a excessiva
concentração nos temas metaéticos, característica da primeira metade do século XX,
gerou uma forte reação por parte dos éticos normativos. Para Esperanza Guisán:
El caso más llamativo de la segunda mitad del siglo que termina [século XX]
fue la obra de John Rawls A Theory of Justice, que pretendía ignorar los
problemas metaéticos inherentes a toda teoría ético-política, al tiempo que se
desmarcaba del utilitarismo, teoría ética tradicional dentro del ámbito angloamericano, con la pretensión de presentar una especie de neocontractualismo
– inspirado a su vez en Rousseau, Locke y Kant – basado más en la forma del
razonamiento que en los contenidos sustantivos, con lo cual se limitaba a las
cuestiones procedimentales, soslayando la búsqueda de la buena vida, tema
tradicional de la ética que ahora en su obra habría de limitarse al ámbito de lo
correcto (right) y lo justo (just).75

Na avaliação de Esperanza Guisán, a teoria ético-política de John Rawls é
(ou teria sido?, se questiona a autora) a teoria ético-política de nossa época. Podese considerar, inclusive, que a partir do autor de A Theory of Justice se inaugura
uma nova modalidade de ética deontológica que, ao contrário do passado, está mais
preocupada com a noção de direitos que com a noção de deveres.76
De acordo com a sistematização efetuada por Esperanza Guisán, a recuperação
das éticas normativas, ocorrida na segunda metade do século vinte, pode ser
visualizada a partir de três grandes conjuntos: as éticas dos direitos (John Rawls,
Jürgen Habermas, Robert Nozick, Ronald Dworkin etc.), as éticas do bem-estar
(Richard Hare, Richard Brandt, Ferrater Mora, James Griffin etc.) e as éticas das
virtudes (Alasdair MacIntyre, Philippa Foot, Bernard Williams etc.).77
Ao discorrer sobre o contexto teórico de John Rawls, Jesus Martinez Garcia
observa que o autor de A Theory of Justice se defrontou com diversos problemas
de ordem teórica não resolvidos (por exemplo, a relação entre razão e ética),
que funcionavam como um grande estímulo para o pensamento. Neste cenário,
diante da ética linguística ou lógica, Rawls buscará um caminho normativo; e
diante de uma ética normativa utilitarista, defenderá um novo tipo de teoria.78
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Cf. Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale Britannique, op. cit., pp. 59 e 63.
Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 254.
Cf. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., p. 254.
Ver Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, op. cit., pp. 253 e segs. Cabe lembrar que, no entendimento de Esperanza
Guisán, Richard Hare desenvolveu uma importante ética normativa, ao mesmo tempo em que realizava suas investigações
metaéticas. Daí sua inclusão entre os éticos do bem-estar. Para uma outra abordagem acerca das correntes e autores
inseridos no movimento de retorno à ética normativa, pode-se consultar Monique Canto-Sperber, La Philosophie Morale
Britannique, op. cit., pp. 64 à 97.
Cf. Jesús Martínez García, La Teoría de la Justicia en John Rawls, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 4.
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É necessário lembrar, no entanto, que a obra de John Rawls, embora com
características bastante inovadoras e interessantes, se insere na tradição da
filosofia analítica. No que concerne à relação de Rawls com a tradição analítica,
Jesús Martínez García esclarece:
Es difícil hablar en general de filosofía analítica; bajo este nombre se recogen tendencias muy diversas, algunas de las cuales aún en plena vigencia
y evolución. El panorama es muy heterogéneo y más que de una filosofía
quizá simplemente se pueda hablar de un estilo intelectual. Sin embargo,
dentro de esta diversidad, se detecta un rasgo llamativo: el progresivo abandono de un planteamiento meramente linguístico de la filosofía y la consiguiente vuelta a los problemas reales. Rawls se sitúa en este tiempo de crisis
y es uno de los principales protagonistas del cambio de dirección. Estamos
en un momento postanalítico de especial vitalidad, de autocrítica. Se cuestiona el papel de la filosofía moral y, dejando la metaética, el hasta ahora
predominante análisis del lenguaje moral, se intenta recuperar una dimensión normativa, de respuesta a los problemas concretos que se plantean sobre
lo bueno, lo justo etc., como la más adecuada y principal. Se abandonan
los refinamientos linguísticos, realizados con la asepsia de lo artificial para
contaminarse ahora con lo vivo y concreto. Pero no se trata de recaer en la
vieja metafísica; la experiencia analítica y la actitud positivista han dejado
su huella. Cómo volver a lo sustantivo? El problema es el de la razón, sus
posibilidades y sus límites.79

Miguel Angel Rodilla assinala que o interesse despertado pela obra de John
Rawls – tendo em vista seu objetivo de fundamentar princípios materiais de justiça
aplicáveis à estrutura básica da sociedade, isto é, aplicáveis à constituição política e
às estruturas sociais e econômicas mais importantes – se deve ao efeito combinado
de três fatores: em primeiro lugar, ao vigor com o qual, ao examinar problemas
morais e políticos substantivos, enfrenta o ceticismo a respeito da possibilidade de
abordar racionalmente questões práticas (ceticismo este que, como vimos, dominou
a cultura acadêmica ao longo de décadas); em segundo lugar, à sua contribuição para
a tarefa de diminuir o déficit de legitimação que difusamente atinge as sociedades
democráticas em virtude da crise do Estado de bem-estar; e, em terceiro lugar, ao
êxito com o qual estabeleceu um marco teórico, ao mesmo tempo rigoroso e flexível,
que possibilita a integração de discussões oriundas de áreas e perspectivas bastante
diversas, gerando uma fecunda cooperação interdisciplinar.80 Tendo em mente os
recentes intentos de reabilitação da filosofia prática (isto é, o primeiro dentre os três
fatores mencionados acima, que é o que nos interessa), Rodilla observa que John
Rawls – ao construir uma teoria que fornece princípios que servem de critério para a
legitimação racional de sistemas sociais – volta a estreitar a ligação entre a filosofia
moral e a teoria política, proporcionando novos incentivos para a primeira, que,
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Jesús Martínez García, La Teoría de la Justicia en John Rawls, op. cit., p. 2.
Cf. Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad. Materiales para una Teoría de la Justicia (John Rawls),
Madrid, Tecnos, 1986, p. X.
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entregue a exercícios de virtuosismo acadêmico não apenas sutis como carentes de
significação prática, se encontrava um tanto quanto estagnada.81
Baseado em análise desenvolvida por Karl-Otto Apel em “O a priori da
comunidade de comunicação e os fundamentos da ética”, Miguel Angel Rodilla afirma
que um exame do cenário intelectual do início dos anos cinquenta (época na qual Rawls
dá os primeiros passos que o levariam duas décadas depois à publicação de A Theory of
Justice) revela, em linhas bastante gerais, que este era dominado por duas correntes entre
as quais existia uma espécie de repartição de papéis no que diz respeito às formas de se
entender a tarefa da filosofia diante dos problemas práticos. Sendo assim, por um lado,
no mundo anglo-saxão, há o protagonismo da filosofia analítica, isto é, da metaética,
que buscava assegurar sua respeitabilidade como disciplina científica a partir de sua
neutralidade em face das questões práticas. Por outro lado, continua Miguel Angel Rodilla,
na Europa continental há o desenvolvimento, no âmbito da filosofia existencialista, da
ideia de uma ética subjetivista que, a fim de responder ao anseio de orientação prática,
consagra a exigência de uma eleição radical solitária e privatizada, dependente de uma
decisão existencial insusceptível de posterior argumentação racional.82 Para Karl-Otto
Apel a filosofia analítica e o existencialismo – embora tais correntes sejam vistas como
representando a mais profunda contradição no seio da filosofia contemporânea – não
somente não se contradizem em sua função ideológica, como, verdadeiramente, se
complementam.83 Aprofundando a questão da complementaridade, no que concerne
ao ceticismo ético, existente entre o objetivismo axiologicamente neutro da filosofia
analítica e o subjetivismo existencialista84, Miguel Angel Rodilla escreve:
Sin duda, metaética analítica y existencialismo no agotan el panorama del
momento en lo que se refiere a la ética. Pero en cierto modo representaban
las tendencias características. Por lo demás, alejados como en verdad estaban
sus presupuestos filosóficos y sus más inmediatas fuentes de inspiración, la
neutralidad de la metaética y el subjetivismo existencialista formaban parte de un mismo síndrome. Ambos se alimentaban de la descomposición de
las esperanzas antaño puestas en la capacidad de la razón para configurar el
mundo social y compartían la convicción de que en última instancia sobre
cuestiones prácticas no caben argumentos intersubjetivamente vinculantes.
El dominio de la razón en el campo de la práctica se extendería a la selección
de medios y estrategias adecuados para la consecución de objetivos dados,
así como al examen de la consistencia lógica y la viabilidad empírica de los
sistemas de preferencias desde los que se determinan objetivos y se evalúan
estados de cosas; pero en relación con los sistemas de preferencias mismos –
y, por tanto, en relación también con las normas e instituciones que pudieran
incorporarlos – no sería posible una argumentación racional. En este sentido,
como penetrantemente ha señalado K. O. Apel, las más conocidas versiones
de la metaética – el emotivismo de C. L. Stevenson, el imperativismo de A. J.
Ayer y el prescriptivismo de R. M. Hare -, por un lado, y la ética existencia81
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Cf. Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad..., op. cit., pp. X e XI.
Cf. Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad..., op. cit., p. XI.
Cf. Karl – Otto Apel, Transformação da Filosofia, Volume II, op. cit., p. 417.
Ver Jacqueline Russ, Pensamento Ético Contemporâneo, op. cit., p. 83.
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lista de la situación, por otro, representando talantes espirituales bien diferentes, obedecían a la misma lógica, y en cierto modo en su reparto de papeles
cumplían funciones complementarias. Ambos compartían una actitud que en
la terminología al uso se conoce como «no-cognitivismo ético», que hundía
sus raíces en tendencias muy profundas de la cultura científica y que, por lo
demás, no estaba libre de implicaciones ideológicas. El escepticismo sobre
la capacidad práctica de la razón formaba parte de un síndrome en el que el
cientificismo y el decisionismo tecnocrático, acoplados a una interpretación
de la democracia como mero procedimiento de decisión colectiva, cuando
no como simple mecanismo para la circulación de las élites, se correspondía
con la realidad sociológica de una vida pública ampliamente despolitizada.85

Nas últimas décadas ocorre uma mudança naquele cenário espiritual no qual
a neutralidade da metaética e o subjetivismo existencialista haviam feito parte
de uma mesma síndrome, caracterizada pela perda das esperanças anteriormente
depositadas na capacidade da razão para configurar o espaço social. Sendo assim, de
acordo com as palavras de Miguel Angel Rodilla, o fim da hegemonia do empirismo
lógico, o questionamento da tese de Max Weber da liberdade a respeito dos valores,
a conscientização acerca da responsabilidade da ciência no que concerne às
consequências do desenvolvimento tecnológico e a perda de plausibilidade da tese
da neutralidade da metaética, entre outros fatores, revelam o surgimento de um novo
contexto, no qual a preocupação em relação aos problemas práticos volta a ocupar
um lugar de destaque no panorama filosófico.86
A teoria da justiça como imparcialidade (ou seja, a teoria rawlsiana da
justiça distributiva) é uma teoria de ética normativa87, inserida no que tem sido
denominado de “recentes intentos de reabilitação da filosofia prática”, de acordo
com a locução utilizada por Miguel Angel Rodilla que, por sua vez, se inspira em
uma obra coletiva organizada por Manfred Riedel e publicada na primeira metade
da década de 1970 (Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 2 vols.).88 Se a
obra de Rawls, em seu conjunto, representa uma retomada da ética normativa com
85
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Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad..., op. cit., p. XI. Cabe lembrar que nossa posição tem sido
no sentido de considerar A. J. Ayer como emotivista, ao invés de imperativista.
Cf. Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad..., op. cit., p. XII. Seria ingênuo pensar, no entanto, que
dentro do novo contexto descrito a defesa da possibilidade de uma fundamentação racional da ética tenha se convertido
em ponto pacífico. A este respeito, Miguel Angel Rodilla pontifica: “Seria erróneo deducir de este cambio de clima que
se ha alcanzado una situación pacífica a propósito de la posibilidad de una filosofía práctica o de una fundamentación
filosófica (vale decir, racional) de la ética. Más bien hay indicios que apuntan a que la quiebra de la noción cientificista de
la racionalidad, que durante décadas ahogó los esfuerzos por recuperar los problemas éticos como asunto de tratamiento
racional, ha tenido resultados ambivalentes. En amplios sectores en lugar de abrir paso a una noción de racionalidad
libre de las limitaciones positivistas y suficiente para una fundamentación de la ética, ha llevado al descrédito de la
noción misma de racionalidad. ‘Postmoderno’, ‘postracional’ son en cierto sentido signaturas de moda para identificar
un estado difuso de escepticismo de nuevo cuño respecto de la razón, considerada ahora como una peculiar forma de
prejuicio idiosincrático de una cultura particular en cierto modo ya obsoleta. Pese a ello, lo cierto es que con la quiebra
del concepto cientificista de racionalidad se ha visto emerger una fuerte tendencia a una – para decirlo con el significativo
título de una obra representativa – ‘rehabilitación de la filosofía práctica’, que brinda una nueva ocasión para intentar una
fundamentación racional de la ética.” Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad ..., op. cit., p. XII.
Para comprovar este enquadramento pode-se consultar, por exemplo, Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del
Derecho, op. cit., pp. 382 e segs.; e Jesús Martínez García, La Teoría de la Justicia en John Rawls, op. cit., p. 50.
Ver Miguel Angel Rodilla, “Presentación”, in Justicia como Equidad ..., op. cit., p. XIII.
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o concomitante abandono da metaética, é necessário acrescentar que este objetivo
é explicitamente examinado em um artigo intitulado “The Independence of Moral
Theory” (publicado em 1975, a partir de uma alocução pronunciada em dezembro
de 1974, por ocasião do septuagésimo primeiro Annual Eastern Meeting of the
American Philosophical Association).89 James Griffin assinala que na época em
que a distinção entre metaética e ética normativa se encontrava em sua idade
de ouro, predominava o entendimento segundo o qual a metaética constituía
a principal tarefa, para não dizer a única, da filosofia moral, ficando a ética
normativa relegada a um plano de pouca ou nenhuma importância. John Rawls
procurou, através do artigo The Independence of Moral Theory, refutar totalmente
este ponto de vista, recomendando aos filósofos que, deixando a metaética de lado,
desenvolvessem a ética normativa.90 Esclarecendo o porquê da recomendação de
Rawls, James Griffin escreve:
A metaética se interessa pela questão de saber se os julgamentos morais são verdadeiros e em que sentido, se eles são objetivos, se os valores formam uma ordem
independente das crenças, se pode-se (sic) conhecê-los, e assim por diante. A ética
normativa, pelo seu lado, é o estudo sistemático e comparativo de concepções
morais gerais concorrentes – utilitarismo, kantismo, teoria das virtudes etc. A ambição da ética normativa consiste em desenvolver cada uma dessas concepções,
provavelmente mais do que elas o foram até o presente, e depois comparar suas
características e, o que é também muito importante, determinar, sobre esta base,
sua justeza relativa. Nós determinaremos sua justeza, segundo Rawls, ao tentar
tornar nossas próprias crenças tão coerentes quanto possível. Se todos vocês procederem da mesma maneira, com as suas próprias crenças, pode ser que se faça
um tipo de convergência relativamente às mesmas crenças. E se nós somos suficientemente numerosos para ir no mesmo sentido, nós seremos tentados a considerar como objetivas essas crenças em direção das quais (sic) nós convergimos.
Nós poderíamos, nessas condições, estar em posição de regular certas questões
relativas à verdade dos julgamentos morais, à realidade independente dos valores
e igualmente às outras dificuldades metaéticas. Dessa maneira, Rawls argumenta
não somente pela independência da ética normativa em relação à metaética, mas
também por sua prioridade. Neste momento da história da filosofia, diz ele, nós
não somos capazes de fazer progressos importantes permanecendo na metaética,
mas nós já vimos de que maneira os progressos da ética normativa poderiam nos
permitir, a longo prazo, fazer progredir também a metaética.91

Em The Independence of Moral Theory, John Rawls examina a independência
da teoria moral em relação à epistemologia, à teoria do significado e à filosofia da
mente. O que nos interessa aqui ressaltar – tendo em vista o papel desempenhado
pelo autor no processo de retomada da ética normativa – é a questão da independência da teoria moral em face da teoria do significado.
89
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Ver John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, Samuel Freeman (org.), Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1999, p. 286 e John Rawls, “La Independencia de la Teoría Moral”, in Justicia como Equidad …,
op. cit., p. 128.
Cf. James Griffin, “Metaética”, in Dicionário de Ética e Filosofia Moral (Volume 2), op. cit., p. 173.
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De acordo com as palavras de Rawls, a teoria moral, que é uma das partes
principais da filosofia moral, é o estudo das concepções morais substantivas, ou
seja, o estudo de como as noções fundamentais do correto, do bem e do moralmente
valioso podem ser articuladas para formar diferentes estruturas morais. A teoria
moral “tries to identify the chief similarities and differences between these structures
and to characterize the way in which they are related to our moral sensibilities and
natural attitudes, and to determine the conditions they must satisfy if they are to play
their expected role in human life”.92 A teoria do significado (theory of meaning), por
sua vez, é o estudo das características da linguagem normativa.93
Embora nenhum setor da filosofia esteja isolado do resto (e a regra vale
igualmente para o setor da filosofia moral denominado de teoria moral), John
Rawls entende que parte considerável da teoria moral independe das outras
partes da filosofia. Consequentemente, a teoria do significado, a epistemologia, a
metafísica e a filosofia da mente pouco contribuem para aquela. Para Rawls, “the
study of substantive moral conceptions and their relation to our moral sensibility
has its own distinctive problems and subject matter that requires to be investigated
for its own sake”.94
Por vezes, observa Rawls, um ponto de vista contrário ao seu é sustentado.
Afirma-se que a filosofia moderna teve início com René Descartes (1596-1650),
que fez da epistemologia um conhecimento metodologicamente prioritário em
relação ao restante da filosofia. A partir de Gottlob Frege (1848-1925) muitos
acreditam que esta posição de prioridade, outrora da epistemologia, passou a ser
ocupada pela teoria do significado. De acordo com esta lógica, prossegue Rawls,
conclui-se, em primeiro lugar, que só é possível solucionar satisfatoriamente as
demais questões filosóficas depois de se resolver os problemas de epistemologia
(ou, atualmente, de teoria do significado) e, em segundo lugar, que as questões
prévias (sejam de epistemologia ou de teoria do significado) podem ser investigadas
de forma independente, pois suas respostas não se baseiam em conclusões oriundas
de outras partes da filosofia.95
John Rawls, no entanto, rechaça a ideia de uma hierarquia metodológica
subordinando a filosofia moral a outras partes da filosofia. Para ele, o progresso da
filosofia moral depende de uma compreensão mais profunda acerca da estrutura das
concepções morais e de suas relações com nossa sensibilidade moral. A situação
atual da filosofia moral, assinala, exige uma consolidação de nossa compreensão
da estrutura das concepções morais, e esta investigação, em muitos aspectos,
pode ser realizada de modo independente.96 Esclarecido que a teoria moral, em
importantes aspectos, independe de certos temas filosóficos que, por vezes, têm
sido considerados como metodologicamente prioritários em relação a ela97, cabe
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John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 286.
Ver John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 291.
John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 287.
Cf. John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 287.
Cf. John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 287.
Cf. John Rawls, “The Independence of Moral Theory”, in Collected Papers, op. cit., p. 302.
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acrescentar que no que concerne especificamente à independência da teoria moral
em face da teoria do significado, Rawls não chega propriamente a afirmar que a
teoria do significado não tenha nenhuma contribuição a dar para a filosofia moral,
porém, entende que ela é de pouca utilidade para a teoria moral. É o que se pode
concluir a partir da leitura da seguinte passagem:
[...] it is not my contention that the theory of meaning, or the study of the features of normative language, has nothing to contribute to moral philosophy.
The numerous efforts in this direction since Moore’s Principia were a natural
trend, given the development of philosophy as a whole and the growth of the
philosophy of language, and much has been achieved. I believe, however,
that, from the standpoint of moral theory, considerations of meaning can at
best provide certain necessary so-called formal conditions on the first principles of moral conceptions. Far more than this is required for the systematic
comparisons of moral structures as can be seen from the questions that arise
when we try to specify these formal conditions themselves. The theory of
meaning proves of limited usefulness for moral theory even where it seems
most relevant.98

Como vimos, John Rawls desempenhou um papel fundamental no processo
de retomada da ética normativa, após anos de predomínio do discurso metaético,
principalmente em sua versão não-cognitivista. O retorno à ética normativa,
portanto, é uma questão essencial no âmbito da obra rawlsiana, embora, pelo que
tivemos a oportunidade de pesquisar, não abordada por muitos comentadores, o que
nos parece um contrasenso, não só em razão de Rawls ter sido professor de filosofia
moral, como também pelo fato de a teoria da justiça como imparcialidade ser uma
teoria de ética normativa.
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RESUMO
O cenário político brasileiro mudará significativamente nas eleições municipais de
2012, e tal mudança dar-se-á graças à aplicação da Lei da Ficha Limpa. O presente artigo
tem como objetivo geral construir inter-relações entre a citada lei e o regime democrático
no Brasil, em especial, na sua luta constante por bloquear o acesso ao poder de candidatos
envolvidos em práticas corruptas. A partir de pesquisa bibliográfica e documental, faz-se
um passeio teórico sobre os institutos jurídicos correspondentes à temática, buscando
explicá-los e, posteriormente, relacioná-los na análise final da lei objeto do estudo. Para
uma melhor compreensão Lei da Ficha Limpa, apresenta-se seu histórico de tramitação
e discute-se acerca de suas disposições quanto às causas geradoras de inelegibilidade e
suas implicações práticas na vida democrática da sociedade brasileira, com ênfase em seu
papel no combate à corrupção.
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ABSTRACT
The political scene will change significantly in the municipal elections of
2012, and that change will give thanks to the implementation of the Law of Clean
Record. This article aims to build general interrelationships between the aforementioned law and democratic regime in Brazil, especially in its constant struggle to
block access to the power of candidates involved in corrupt practices. From bibliographical and documentary research, it is a walk on the theoretical legal institutions
on the theme, seeking to explain them and then relate them in the final analysis of
the law under study. For a better understanding of the Act Clean Record, presents its
history of progress and discusses about its provisions regarding the causes for ineligibility and their practical implications in the democratic life of Brazilian society,
with emphasis on its role in fighting corruption.
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1. INTRODUÇÃO
O termo democracia traz a ideia de que está nas mãos do povo a
responsabilidade pelas decisões políticas do país. Como regime político
adotado no Brasil, a democracia está prevista na Constituição Federal de 1988,
a qual proclama que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (artigo 1º, §
único). A democracia prevista na Lei Maior é a semidireta ou participativa, que une
a democracia indireta, em que o povo escolhe seus representantes nas eleições, e a
direta, em que há instrumentos para a participação direta do povo para a tomada de
decisões, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular.
Um exemplo significativo da democracia direta é a Lei Complementar nº
135/10, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que é fruto de um projeto de lei
de iniciativa popular iniciado na campanha “Combatendo a corrupção eleitoral”,
uma parceria entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e
outras entidades civis. Esta lei trouxe alterações nos casos de inelegibilidade
elencados na Lei Complementar nº 64/90 e dispensou o trânsito em julgado da
condenação para que o então candidato seja considerado inelegível, bastando, para
tal, uma decisão dada por um órgão colegiado. Portanto, sua finalidade é tornar mais
rigorosos os obstáculos às candidaturas daqueles que tenham uma vida pregressa
incompatível com a moralidade exigida dos representantes do povo.
Tendo em vista a visibilidade que a Lei da Ficha Limpa alcançou no
contexto político brasileiro e, particularmente, levando-se em consideração as
consequências da aplicação dessa norma legal nas eleições municipais de 2012,
o presente artigo tem como objetivo geral tecer relações entre a aplicação da lei
na vida política brasileira e o compromisso da democracia quanto ao combate à
corrupção e à impunidade.
Partindo de uma pesquisa bibliográfica e documental acerca da temática,
busca-se empreender uma abordagem teórica sobre os principais conceitos
jurídicos inerentes ao assunto proposto, de forma a melhor explicá-los e relacionálos durante a análise final da lei objeto do estudo. Aliada a um passeio sobre o
histórico dessa norma legal, há a discussão acerca de suas disposições e implicações
na vida democrática da sociedade brasileira, com ênfase em seu papel na luta contra
o fenômeno da corrupção.

2. CONCEITOS INICIAIS
No presente capítulo, abordaremos os principais conceitos teóricos relativos
ao tema proposto, com o intuito de melhor compreender o papel da Lei da Ficha
Limpa no que se refere ao regime democrático brasileiro e sua incessante busca pela
proteção da moralidade e da probidade administrativa no exercício dos mandatos.
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2.1. DEMOCRACIA
O termo democracia tem como primeira manifestação o modelo democrático
ateniense. Apesar de tornar possível e concreta a participação do povo nas decisões
políticas, na Grécia Antiga não havia espaço para a representação popular. Assim,
o poder era exercido diretamente pelo cidadão ateniense, através da Assembleia
do Povo, do Conselho e da Magistratura (PINTO, 2010, p. 85).
Todo cidadão podia participar ativamente da Assembleia, com a liberdade
de propor projetos e de votar em igualdade de condições, tendo os demais
participantes da Assembleia como apreciadores das propostas. Também
composto por cidadãos, o Conselho tinha a função de executar as deliberações
assembleianas, avaliando o desempenho da Assembleia; além disso, funcionava
como fiscalizador da atuação dos magistrados que, por sua vez, eram responsáveis
pela gestão do patrimônio público.
Sem delegação de poder, a democracia ateniense estava fadada ao insucesso,
o que veio a ocorrer, pois “tornara-se impraticável diante da impossibilidade
material de convocação e reunião de todos os cidadãos para deliberar, em curto
espaço de tempo” quanto às matérias de interesse de todos (PINTO, 2010, p. 89).
Foi dentro desse contexto que surgiu a versão da democracia que veio a
caracterizar-se como regime político no Brasil, na qual a representação popular
se dá mediante mandato político. O representante, portanto, está no poder em nome
do povo e deve agir em prol dele, buscando sempre seu interesse.
Como bem aponta José Afonso da Silva:
A democracia é um processo de convivência social em que o poder emana do
povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito
do povo [...] Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder
(todo poder emana do povo), de conformidade com o princípio da soberania
popular [...] Governo pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na
vontade popular [...] governo democrático é o que se baseia na adesão livre e
voluntária do povo à autoridade [...] que se efetiva pela técnica da representação política [...] Governo para o povo há de ser aquele que procure liberar
o homem de toda imposição autoritária e garantir o máximo de segurança e
bem-estar. (2011, pp.126 e 135).

A partir desses aspectos, têm-se os vários tipos de regime democrático, cuja
diferença principal consiste na menor ou maior participação do povo nas decisões
políticas do país.
A democracia indireta ou representativa, por sua vez, tem como característica
principal a delegação do poder nas mãos de representantes eleitos, os quais são
responsáveis pela tomada de decisão, respeitando e buscando o alcance dos
interesses dos verdadeiros titulares do poder.
Já a democracia semidireta ou participativa traz em seu bojo a
representatividade aliada à participação popular direta, através de instrumentos
vários que permitem ao povo uma interferência mais efetiva nas decisões de seu
interesse e, consequentemente, no alcance de seus anseios. A Constituição brasileira
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adotou-a como regime político, conforme se depreende do texto do parágrafo
único de seu primeiro artigo: “todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos (democracia
representativa), ou diretamente
(democracia participativa)” (SILVA, 2011, p. 137).
O aspecto essencial a ser considerado na democracia representativa é o mandato
político, que advém de eleições periódicas, nas quais o povo escolhe de forma livre
as autoridades que governarão em nome dele e buscando suas necessidades. Já a
participação direta ocorre por meio de três instrumentos: o plebiscito, que objetiva a
participação prévia do povo na deliberação sobre questões relevantes; o referendo,
que é a requerimento do povo após a aprovação dos projetos de lei ou as emendas
constitucionais elaboradas pelos parlamentares, ou seja, o ovo aprova ou rejeita
o projeto; e a iniciativa popular, que compreende a possibilidade de a população
apresentar projetos de lei ao Legislativo, como forma de combater a omissão deste
com relação a algum assunto de interesse do povo. O projeto deve ser apresentado à
Câmara dos Deputados, cujo número necessário de eleitores para subscrevê-lo está
constitucionalmente disposto no parágrafo segundo do artigo 61: “no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”.

2.2. HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DIRETA DO POVO
NO PODER EM PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA
POPULAR
O primeiro projeto de iniciativa popular aprovado pelo Congresso Nacional deu origem à Lei 8.930/94, a qual tipificou como crime hediondo a chacina realizada por grupo de
extermínio. A matéria contou com a contribuição de um movimento criado pela autora de
telenovelas Glória Perez e foi enviada ao Congresso pelo então presidente Itamar Franco.
Outra iniciativa popular começou ainda antes, em 1992, embora só tenha sido
publicada como lei em junho de 2005. A proposta foi subscrita por mais de 1 milhão
de pessoas e foi aprovada por unanimidade em todas as comissões da Câmara entre
1997 e 2001. Trata-se da criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, contando com o apoio
do Movimento Popular de Moradia.
Já a Lei 9.840/99, que veda a compra de voto dos eleitores, originou-se das
campanhas contra a corrupção eleitoral, lideradas pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), na década de 1990. A partir daí, com a participação
de outras organizações sociais, deu-se a coleta de 1 milhão e 39 mil assinaturas, o
que resultou na aprovação do projeto de lei em tempo recorde.
O sucesso obtido na aplicação dessa lei, desde a sua vigência, gerando
a cassação de vários mandatos políticos, deve-se, sobretudo aos comitês Continua
que se
formaram para fiscalizá-la, os quais foram integrados por lideres populares,
ONGs e várias outras organizações civis, que deram origem ao “Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral” (MCCE), cuja atuação foi fundamental também
na elaboração, aprovação e aplicação da Lei da Ficha Limpa, uma espécie de
continuidade do trabalho iniciado pela exitosa Lei 9.840/99.
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2.3. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E INEGIBILIDADE
Conforme bem sintetiza Rodrigo Martiniano Ayres Lins, dentro do tema
“ direitos políticos”: podemos enquadrar: os princípios democráticos, o direito ao
sufrágio e ao voto, as suas privações, as definições acerca dos partidos políticos,
além da capacidade eleitoral ativa (alistamento eleitoral) e passiva (condições de
elegibilidade e inelegibilidade) “(2011, p. 32)”.
Autores como José Afonso da Silva e Pedro Lenza, trazem a classificação dos
direitos políticos em positivos e negativos, na qual os primeiros são compostos
essencialmente pelos direitos de votar e de ser votado, e os últimos se constituem
de normas impeditivas da participação no processo político eleitoral, tendo como
núcleo as inelegibilidades. Considerando-se o tema deste artigo, a análise dos
direitos políticos ficará restrita à capacidade eleitoral passiva, no que se refere às
condições de elegibilidade e às causas geradoras de inelegibilidade.
A elegibilidade pode ser conceituada como uma forma de credenciamento
alcançado pelo cidadão interessado em disputar um mandato político (PINTO,
2010, p. 160), a qual exige uma série de requisitos a serem preenchidos e também
impõe certas restrições ao postulante à representante do povo (as hipóteses de
inelegibilidade). Dito de forma mais clara:
A enumeração dos requisitos de elegibilidade objetiva fixar um parâmetro
mínimo de exigências (escolaridade, idade mínima etc.) a serem observadas
para a efetivação da democracia representativa. Já a catalogação das hipóteses de inelegibilidade tem por finalidade proteger a sociedade, impedindo o
acesso ao poder daqueles cuja investidura, no mandato, se mostre injustificada ou importe em ameaça (peculatários, estupradores, homicidas etc.) à realização do bem comum, que compete ao ocupante do cargo eletivo efetivar.
(PINTO, 2010, p. 160).

A inelegibilidade, por sua vez, corresponde a certas circunstâncias que
impossibilitam o cidadão exercer sua capacidade eleitoral passiva e, portanto,
obstam à elegibilidade Estas situações só podem estar previstas na Constituição
Federal ou em Lei Complementar.
As inelegibilidades constitucionais são normas de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, não necessitando de regulamentação infraconstitucional.
São classificadas em: absolutas, que geram impedimento para todo e qualquer
cargo eletivo e só podem ser trazidas pela Constituição Federal, a exemplo
dos analfabetos e dos inalistáveis, e as relativas, que correspondem a determinadas
situações especiais impeditivas do acesso a certos cargos, por conta de parentesco,
domicílio ou de vínculo funcional.
Tendo em vista que o objetivo do presente trabalho é fazer uma articulação
Continuaà
entre a aplicação da Lei da Ficha Limpa e a busca da democracia quanto
retirada dos políticos corruptos, far-se-á um resumo das principais modificações
impostas pela LC nº135/10. O quadro a seguir, da autoria do Juiz Márlon Reis,
revela tais mudanças.
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Quadro 1 – Inovações da Ficha Limpa
SITUAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

DURAÇÃO

Aqueles que receberam condenação a perda do
Cassados por compra
registro ou do diploma eleitoral por um Tribunal 8 (oito) anos a contar da
de votos (captação ilícita
Regional Eleitoral ou pelo TSE, desde que a eleição em que ocorreu o
de sufrágio) a agentes
decisão não tenha sido modificada
Fato
públicos
Posteriormente
Praticantes de abuso
de
poder
político,
econômico ou dos meios
de comunicação

Aqueles que receberam condenação por um
8 (oito) anos a contar da
Tribunal Regional Eleitoral ou pelo TSE, desde
eleição em que ocorreu o
que a decisão não tenha sido modificada
fato
posteriormente.

Médicos, advogados, engenheiros, odontólogos e
Expulsos por conselhos outros exercentes de profissões regulamentadas 8 (oito) anos contados da
profissionais
por lei ficam inelegíveis se forem expulsos de decisão
suas atividades pelos Conselhos Profissionais.

Improbidade
administrativa

Condenados à suspensão dos direitos políticos,
em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.

Desde a condenação ou
o trânsito em julgado até
o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena

Servidores demitidos

Demitidos do serviço público em decorrência de
processo administrativo ou judicial, pelo prazo
8 (oito) anos contados da
de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o
decisão
ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário.

Pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas
responsáveis por doações eleitorais tidas
por ilegais por decisão transitada em julgado
Realizadores de doações ou proferida por órgão colegiado da Justiça 8 (oito) anos após a decisão
ilegais
Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a
decisão, observando-se o procedimento previsto
no art. 22.
Continua
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Aposentados
compulsoriamente

Chefes do
cassados

Magistrados e membros do Ministério Público
aposentados compulsoriamente ou que tenham
8 (oito) anos contados da
pedido exoneração ou aposentadoria voluntária
decisão
na pendência de processo administrativo
disciplinar ficam inelegíveis.

Eleições que se realizarem durante o período rePresidente, governadores, prefeitos e respecmanescente e nos 8 (oito)
Executivo
tivos vices cassados pelo Parlamento por desanos subsequentes ao
cumprimento à Constituição (ou Leis Orgânicas).
término do mandato para
o qual tenham sido eleitos
Não é necessário o trânsito em julgado. Basta
que a condenação seja proferida por um tribunal
por qualquer dos seguintes crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a
administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema
financeiro, o mercado de capitais e os previstos
na lei que regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

Condenação criminal

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena
Desde a condenação até
privativa de liberdade;
o transcurso do prazo
5. de abuso de autoridade, nos casos em que de 8 (oito) anos após o
houver condenação à perda do cargo ou à cumprimento da pena
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa,
quadrilha ou bando;

Continua
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Eleições que se realizarem durante o período reParlamentares de todos os níveis que perderam
manescente do mandato
Quebra do decoro Parla- o mandato com base nos incisos I e II do art. 55
para o qual foram eleitos
mentar
da Constituição Federal ou normas correspone nos oito anos subsedentes das Leis Orgânicas
quentes ao término da
Legislatura

Renúncia

Durante o período remaO mandatário que renuncia após ter sido nescente do mandato para
protocolada uma denúncia capaz de levar à sua o qual foram eleitos e nos
cassação fica atingido pela lei.
8 (oito) anos subsequentes
ao término da legislatura.
São duas hipóteses:

Rejeição de Contas

a.a rejeição das contas políticas, se rejeitadas
pelo Parlamento (Congresso Nacional,
Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa e
Câmara de Vereadores, conforme o caso) geram
inelegibilidade.
8 (oito) anos contados da
decisão do Parlamento
b. as contas técnicas, ou contas de gestão, ou do Tribunal de
quando rejeitadas pelo Tribunal de Contas, já Contas, conforme o caso.
produzem a inelegibilidade.
Prefeitos que tenham usurpado a função de
técnicos e movimentado pessoalmente verbas
públicas (o que não é a sua função) se tornam
inelegíveis independentemente da posição da
Câmara.

Fonte: <http://www.marlonreis.net/component/k2/item/73-ficha-limpa-o-que-h%C3%A1-de-novo>

Diante deste quadro sinóptico, pode-se perceber a importância da Lei da
Ficha Limpa, no tocante à luta democrática em prol da moralidade e da probidade
no exercício dos mandatos políticos.

3. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 OU LEI DA FICHA
LIMPA
Neste capítulo, apresentam-se todo o histórico de tramitação da Lei
Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, mais conhecida como Lei da
“Ficha Limpa”, além da sua finalidade e aplicação nas eleições de 2012.

3.1. HISTÓRICO DA TRAMITAÇÃO
A origem da Lei da Ficha Limpa está ligada ao projeto de Lei Popular 518/09,
cuja história remonta à década de 90, quando as campanhas “Fraternidade
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e Política” e “Combatendo a corrupção eleitoral”, ambas capitaneadas pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pregavam o combate à
corrupção eleitoral.
Foi com a participação do “Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral”
(MCCE) que as campanhas da CNBB ganharam maior expressão no cenário
político brasileiro, tornando possível a coleta de mais de 1,3 milhões de
assinaturas de eleitores brasileiros, distribuídos em todos os Estados e no Distrito
Federal. Importante destacar que o MCCE mobilizou a sociedade também em favor
da Lei nº 9.840/99, a chamada Lei da Compra de Votos, a qual torna possível
que se cassem registros e diplomas eleitorais devido à prática da compra de votos
ou do uso eleitoral da máquina administrativa.
A entrega do Projeto de Lei nº 518 foi realizada, em setembro de 2009,
por representantes do MCCE, tendo sido recebido pelo então presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer. Porém, não havia ainda todo o apoio
político necessário para sua aprovação, o que fez crescer a participação popular
em todos os meios disponíveis de atuação. A Internet foi uma grande aliada nessa
mobilização, fazendo com que uma petição assinada por 2 milhões de brasileiros
chegasse à Câmara dos Deputados a tempo de promover sua aprovação. Em maio
de 2010, este projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional, graças a
pressões populares, ainda que com algumas alterações ao texto original.
Uma das mais importantes modificações se referiu à necessidade de que a
condenação se originasse de órgão jurisdicional colegiado, e não de qualquer
órgão do Poder Judiciário, para que se caracterizasse a inelegibilidade. Outra
alteração foi quanto à relevância do crime cometido pelo candidato. Sendo assim,
as ações penais privadas ou as ações públicas relativas a crimes culposos ou de
menor potencial ofensivo não limitariam a elegibilidade, de forma a evitar que
assuntos particulares pudessem ser a causa do afastamento da candidatura (REIS;
CASTRO; OLIVEIRA, 2010, p. 25).
Após os ajustes, o projeto foi para o Plenário da Câmara em 7 de abril de
2010, tendo seguido posteriormente para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, quando os líderes partidários assumiram o compromisso de concluir o
debate até o dia vinte e nove; caso contrário, a matéria seria decidida em plenário.
Na CCJ, o relator do projeto foi o deputado José Eduardo Cardozo, que
introduziu o artigo 26-C da LC 135, o qual dispõe ser possível a suspensão
cautelar da inelegibilidade. Assim, o candidato pode ter caráter prioritário quanto
ao julgamento de seu recurso, exceto com relação aos processos de habeas corpus
e de mandado de segurança (REIS; CASTRO; OLIVEIRA, 2010, p. 25).
O projeto acabou sendo votado em plenário devido a um pedido de vista,
posto que este impedisse o cumprimento do prazo estabelecido para sua discussão
na CCJ. Tal sessão ocorreu em 4 de maio de 2010, tendo dela participado 390
deputados, sendo aprovado o texto-base do projeto por 388 votos. Apenas o
deputado Marcelo Melo do PMDB-GO votou contra. O presidente da Câmara,
por sua vez, foi impedido de votar pelas regras regimentais. Faltaram à sessão
123 deputados (REIS; CASTRO; OLIVEIRA, 2010, p. 26).
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Em dezenove de maio, com apenas uma emenda de redação, o texto foi
discutido e votado no Senado Federal, ocasião em que o tempo verbal das hipóteses
de inelegibilidade foi alterado. Isso trouxe grande repercussão na mídia, por
conta do receio de que os fatos ocorridos no passado não fossem alcançados. A
sanção pelo então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, veio em
4 de junho, quando o projeto de lei de iniciativa popular foi convertido na Lei
Complementar nº 135, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em sete de
junho de 2010.
Diante das incertezas quanto ao resultado das eleições de 2010, com a
aplicação da Lei da Ficha Limpa, várias ações na Justiça foram intentadas, em
especial por candidatos barrados pelas novas regras de inelegibilidade. Tais
contestações chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), que precisava, então,
decidir sobre a validade da lei nas eleições de 2010.
Por meio do julgamento de casos concretos, o STF decidiu pela validade da
Lei da Ficha Limpa para as eleições de 2010, a qual se aplicaria a casos de políticos
que houvessem renunciado para fugir da cassação, mesmo nas situações ocorridas
antes da vigência da lei. Porém, em vinte e três de março de 2011, o STF acabou
por derrubar a validade da lei, tendo o voto do recém-chegado Ministro Luiz
Fux sido essencial para tal decisão, que foi baseada no artigo 16 da Carta Magna.
Ressalte-se que vários candidatos vieram a se beneficiar com essa deliberação, tendo
sido relevada sua inelegibilidade. Portanto, a Lei da Ficha Limpa teria aplicação
apenas nas eleições de 2012 e se, de fato, fosse considerada constitucional em
nova votação pelo STF.
Levando em conta toda uma nova mobilização da sociedade e de alguns
políticos, a Corte Suprema teve que apreciar a constitucionalidade da Lei, o
que foi iniciado em novembro de 2011. O julgamento foi interrompido devido à
apresentação de três ações: uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC),
impetrada pelo Conselho Federal da OAB, outra ADC, agora, proposta pelo
Partido Popular Socialista e uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
4578), proposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL). Tais
entidades tinham por objetivo o esclarecimento das regras e alterações advindas da
lei quanto às normas constitucionais.
A análise de tais ações foi feita de forma conjunta e foi marcada, voto
a voto, por intervenções dos ministros, que atacavam e defendiam questões
controversas. Finalmente, em dezesseis de fevereiro de 2012, o STF decidiu
pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, tendo sete votos a favor da lei
e quatro contra.
Dentre os pontos discutidos pelos ministros do STF, destaca-se a decisão pela
aplicação da Lei a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência em junho de
2010. Dentro desse contexto, o STF manteve a vedação da candidatura àqueles
que haviam renunciado como forma de escapar do processo de cassação, os quais,
portanto, mantiveram-se inelegíveis. Outro aspecto decidido pela Corte Suprema
foi quanto ao prazo de inelegibilidade, que foi acrescido para oito anos, tendo sua
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contagem iniciada apenas após o cumprimento da pena imposta pela Justiça. Mais
um ponto deliberado pelo STF foi a manutenção do dispositivo da Lei da Ficha
Limpa que trouxe a inelegibilidade também para aqueles condenados por órgãos
profissionais, pela prática de infrações éticas. Quanto à questão da rejeição de
contas, o Supremo sustentou a proposta trazida na Lei, mantendo afastados da
candidatura política aqueles que se enquadravam nessa situação de irregularidade.
Assim, declarada constitucional pelo órgão máximo do Judiciário brasileiro,
a Lei da Ficha Limpa será aplicada nas eleições municipais de 2012, com o
compromisso de alcançar a finalidade para a qual foi criada.

3.2. FINALIDADE
A Lei da Ficha Limpa trouxe alterações importantes à Lei Complementar nº
64 de 18 de maio de 1990, a qual elenca, já em seu primeiro artigo, causas gerais
de inelegibilidade. As mudanças foram de cunho material e procedimental,
tendo como objetivo principal tornar efetiva a proteção, já delineada na Lei de
Inelegibilidades, quanto à moralidade e à probidade administrativa no exercício de
mandatos políticos.
A nova Lei Complementar tornou inelegível a pessoa condenada por órgão
judicial colegiado, devido à prática de crimes como racismo, homicídio,
estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas. Têm também barrada sua
candidatura aqueles parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura
de processo por quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição, fugindo, assim,
de possíveis punições. A Lei da Ficha Limpa também modificou o período adotado
para impedimento de candidatura, o qual passou a ser de oito anos.
Ao propor e dispor sobre várias medidas diferentes, a Lei da Ficha Limpa tem
o desafio de cumprir com sua finalidade maior de impedir o acesso ao poder de
pessoas judicialmente reconhecidas como corruptas e, portanto, consideradas sem
aptidão para representarem e lutarem pelos anseios da população.
Assim, ao barrar a candidatura dos considerados “fichas-suja”, a nova lei assume o
compromisso de buscar a efetividade do combate à corrupção eleitoral, indo ao encontro
de um pressuposto essencial para a democracia: a ética na vida política brasileira.

4. A FICHA LIMPA E O SEU PAPEL NA DEMOCRACIA
Tendo em vista o objetivo do presente estudo, passa-se agora à análise detalhada da Lei da Ficha Limpa como instrumento em prol do regime democrático,
através do incessante combate às práticas corruptas no cenário político brasileiro.
4.1. A DEMOCRACIA FRAGILIZADA PELA CORRUPÇÃO
Originalmente, a palavra corrupção tem vários significados: corrompimento,
decomposição, devassidão, depravação, suborno, perversão. E é exatamente com
essa conotação negativa que a corrupção tem sido conhecida no Brasil, em especial
nos últimos anos,quando a consciência de sua extensão e profundidade cresceu em
nosso país (WHITAKER, 2010, p. 259).
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Porém, é preciso rever as origens históricas da corrupção para melhor
compreender sua existência, o que leva à análise da cultura patrimonialista outrora
predominante no Brasil. De acordo com Affonso Ghizzo Neto,
A corrupção nacional é decorrência da moral predatória caracteristicamente
dominante no Estado patrimonial, que, conscientemente ou não, formatou
um conjunto de padrões sociopolíticos de comportamento ético adverso às
formas racionais mais modernas de trato da res pública. Tal comportamento,
hábitos e costumes restaram cristalizados na mentalidade do homem português, orientada pelo pouco apego à lei, o uso pessoal do erário, a valorização
da ineficiência, a aversão ao trabalho produtivo, o gosto pela ociosidade, a
falta de regramento e disciplina, bem como a banalização da corrupção e da
impunidade. (2010, p. 299).

Ou seja, no patrimonialismo, o Estado aparecia como um ente “privatizado”,
no sentido de que não havia uma distinção clara, por parte dos governantes, entre
o patrimônio público e o seu próprio patrimônio privado. Sendo assim, práticas
corruptas foram sendo relevadas pela sociedade e associadas ao “jeitinho brasileiro”,
significando que sempre se encontra uma saída para as situações.
Regina Célia Ferrari Longuini, em dissertação de mestrado apresentada ao
Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), em 2009, tece
relações entre as origens históricas da corrupção e a sua forma de se apresentar
no cenário político, destacando exatamente essa busca por alcançar objetivos
privados, deixando os interesses de cunho geral em segundo plano. A juíza aponta
ainda que essa seja apenas uma das manifestações do fenômeno da corrupção.
Neste mesmo sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho enfatiza que a
corrupção é “particularmente grave numa democracia. Esta, com efeito, confia na
representação para realizar o interesse geral. Se ela é corrupta e persegue o seu
bem particular, o regime fica totalmente desfigurado [...]” (apud ALEXANDRE
DE MORAES, 2004, p. 151).
Nas últimas décadas, têm eclodido no Brasil inúmeras crises políticas
advindas de escândalos relacionados às mais diversas formas de corrupção,
dessa forma, a democracia representativa brasileira sofre fortes abalos, tendo em
vista que a investidura em mandato eletivo exige honestidade e retidão, sendo papel
do eleito bem representar a sociedade, atendendo a todos os seus anseios.
Para que o povo exerça efetivamente a titularidade do poder político, faz-se necessário, além de outras providências, blindar o acesso ao exercício do poder àquelas
pessoas carentes de moralidade. E a Lei da Ficha Limpa tem justamente este propósito, conforme assegurou o Juiz Márlon Reis, em entrevista ao Jornal Pequeno:
Finalmente veremos afastadas do pleito diversas pessoas que no passado
usurparam mandatos políticos para desviar recursos. A Lei é bastante ponderada e só alcança pessoas comprometidas pela prática da corrupção. Estou
seguro de que teremos eleições melhores, o que não descarta ou reduz o
papel do eleitor, que continuará tendo pela frente o desafio de escolher bem,
recusando voto mesmo àquele que ainda tem a ficha limpa, mas que a comunidade já sabe estar comprometido com a corrupção e a improbidade.
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4.2. A FICHA LIMPA COMO FERRAMENTA EM PROL
DA DEMOCRACIA
A Lei da Ficha Limpa vem dar ênfase à necessidade de o detentor do mandato
eletivo subordinar-se a valores como moralidade, probidade e honestidade, e o
faz condensando toda essa conduta ética por meio de hipóteses de inelegibilidade
dotadas de concretude e objetividade.
A Ficha Limpa dispõe sobre a prioridade na Justiça Eleitoral conferida
aos processos que tratam de corrupção eleitoral, durante todo o seu período de
duração. A fiscalização por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nesse
contexto, é fundamental para a efetiva celeridade desses processos. Dessa forma, a
Lei da Ficha Limpa busca assegurar a validade de sua aplicação, no sentido de que
os processos gerados sob sua égide sejam efetivamente apreciados e julgados em
tempo hábil para bloquear o acesso dos considerados corruptos ao poder.
Márlon Reis, magistrado do Maranhão e integrante do MCCE, aponta outro
aspecto inovador da lei, sobre o reconhecimento do abuso de poder. A novidade é
que não há mais a exigência de um potencial impacto no resultado da eleição,
de acordo com a jurisprudência dos tribunais. Se a realidade eleitoral não havia
sido afetada pelo abuso do poder econômico ou político, não havia a tomada das
medidas cabíveis. Agora, exige-se apenas a verificação sobre a ilicitude do ato, o
que já é suficiente para a aplicação da punição prevista, a inelegibilidade decorrente
de abuso de poder.
Sendo assim, a Lei da Ficha Limpa exerce a função de interferir na conduta
dos mandatários, ao coibir práticas corruptas. Além disso, outro caso importante
tratado pela lei como inelegibilidade é o da rejeição de contas públicas, com relação
a gestores que, no passado, tiveram sob seu controle verbas públicas e que as
desviaram em proveito próprio ou de terceiros. Portanto, espera-se uma redução
significativa do volume de recursos desviados nas áreas de políticas de educação,
saúde, transporte, meio ambiente, alimentação, o que muito contribuirá para a
efetividade da democracia no Brasil.
Como bem salientou Regina Célia Ferrari Longuini, o combate à corrupção
eleitoral atua “em prol de uma sociedade consciente do poder e das consequências
inerentes ao sufrágio, em busca da erradicação dessa prática que vem lesando o
âmago da sociedade livre e soberana” (2009, p. 110).
E a Lei da Ficha Limpa assume papel essencial nessa luta, ao criar uma espécie
de “filtro” contra a corrupção na política brasileira. Nas palavras do presidente
do TSE, Ricardo Lewandowski, “foi uma vitória da cidadania, da democracia
participativa. [...] Os partidos terão de escolher candidatos baseados nos critérios
da lei. Os que passarem por esse filtro dos partidos serão os melhores”, afirmou
o ministro em fevereiro de 2012, em entrevista ao site G1.
Assim sendo, a trajetória de vida do candidato deve ser analisada de forma
atenta pelos eleitores. Dessa forma, é essencial uma postura ativa do cidadão, no
sentido de fiscalizar a aplicação efetiva da Lei da Ficha Limpa, para que esta, en-
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tão, traga mais segurança, transparência e confiabilidade ao processo democrático
e eleitoral brasileiro.
Em monografia sobre a Lei da Ficha Limpa e sua repercussão no direito
eleitoral, Amorim (2011) trata do tema da moralidade como requisito para a elegibilidade e como desfalque para a atividade de fiscalização do povo e, para tal,
utiliza-se dos ensinamentos de José Armando Ponte Dias Júnior:
Desta forma, em se permitindo candidaturas sem averiguação da moralidade
como condição de elegibilidade, sobrarão ao povo, titular do poder, em
regra, poucos meios de controle sobre a atividade de seus representantes
depois de eleitos, fiscalização essa que, no mais das vezes, somente produzirá
efeitos concretos quando da realização das eleições seguintes, ocasião em
que o povo poderá decidir se seus representantes merecem ou não um novo
mandato, o que decerto compromete a democracia. (DIAS JÚNIOR, 2010,
p. 66, apud AMORIM).

Além dessa ação fiscalizatória, o povo, como já se esmiuçou em capítulo
próprio, tem a possibilidade de atuar diretamente na condução da coisa pública,
ao propor projetos de lei que abordem aspectos de interesse coletivo. Esse também
é um viés sob o qual a Lei da Ficha Limpa, fruto de iniciativa popular, pode ser
considerada como instrumento de consolidação dos princípios democráticos.
Cabe ainda destacar que esse papel da Ficha Limpa não pode ficar restrito
simplesmente à sua aplicação nas eleições vindouras, devendo ser um esforço
contínuo e constante de toda a sociedade brasileira, que poderá refletir sobre a temática através de atividades de educação e conscientização. Ou como bem coloca
estudiosa do assunto:
O combate à corrupção eleitoral não terá seu apogeu pela simples e mera
produção normativa, mas, sim, por meio do resultado de uma consciência democrática e de uma vagarosa e paulatina participação popular, o que
permitirá uma permanente fiscalização das instituições públicas, reduzindo a
cumplicidade e, pouco a pouco, purificando as ideias daqueles que pretendem
ascender ao poder. Com isso, a corrupção poderá ser abrandada, uma vez que
jamais será eliminada”. (LONGUINI, 2009, p. 35).

Portanto, um processo eleitoral verdadeiramente democrático exige uma
reflexão crítica por parte do povo quanto à escolha de seus mandatários, a
transparência na apreciação de suas propostas e o envolvimento popular de forma
direta no exercício do poder político, sendo a Lei da Ficha Limpa um passo essencial
nesse caminho.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, pode-se verificar o valor da elaboração e da aplicação da
Lei da Ficha Limpa no universo da política brasileira, tendo em vista seu propósito de proporcionar uma blindagem ao acesso do poder àqueles que não dispõem
da ética e da moralidade necessárias ao seu exercício.
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Assim, a Ficha Limpa traz significativa contribuição ao desenvolvimento
do regime democrático brasileiro, ao atuar no combate às práticas eivadas de
corrupção que, de forma nefasta, espalham-se na política do país. Ao dispor
sobre inovações nas situações geradoras de inelegibilidade, aumentando seu rol, e
ao fixar um período de duração mais longo, essa norma legal mantém afastados
de mandatos eletivos aqueles que possuem uma vida pregressa característica de
“ficha-suja”.
Sob outro viés, pode-se perceber a Lei da Ficha Limpa como ferramenta em
prol da democracia brasileira por ser ela fruto de um projeto de lei de iniciativa
popular, no qual o povo pôde mostrar seu poder, participando diretamente das
decisões políticas de sua nação.
Conclui-se que o objetivo do presente estudo foi atingido, pois a pesquisa
realizada trouxe à tona as diversas ações empreendidas pela sociedade brasileira,
através de movimentos sociais e de atuações de profissionais do ramo jurídico, no
sentido de ver os procedimentos éticos serem levados a sério e gerarem consequências graves.
Pode-se imaginar, portanto, quão válida é a edição dessa lei no que diz
respeito ao controle social que pode ser efetivado pela população, ao dispor da
transparência advinda com a lista dos “fichas-suja”, que poderão e deverão ser
impedidos de pleitear mandatos eletivos.
Chegou-se à conclusão, no entanto, de que prever e combater a corrupção
exige mais do que a produção de leis. Antes de tudo, é preciso compreender as
origens históricas desse fenômeno no Brasil. Partindo daí, é essencial fomentar
uma conscientização democrática, através de uma contínua reflexão crítica por
parte da sociedade brasileira como um todo, com a atuação participativa de diversas
instituições sociais nesse processo. Sugere-se que o tema continue a ser aprofundado, para que a Lei da Ficha Limpa possa ser usada, de forma significativa, como
ferramenta em prol da democracia no Brasil.
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A obrigação constitucional de observância do
procedimento licitatório nas sociedades de
economia mista e o princípio da eficiência
- uma análise de caso: a Petrobras S/A1
The constitutional obligation to comply with the
bidding process in joint stock companies and the
principle of efficiency - a case study: Petrobras S/A
Gil Cesar Costa de Paula2

RESUMO
Neste artigo desenvolvo um estudo sobre a obrigatoriedade, por força de previsão
insculpida na Constituição Federal, art. 37, de as Sociedades de Economia Mista, tendo
como estudo de caso a PETROBRAS SA, utilizar a licitação como instrumento para a
efetivação de suas contratações e aquisições. Investigo ainda os novos meios eletrônicos
de comércio, a exemplo do pregão eletrônico que podem ser utilizados para assegurar a
agilidade nas contratações e a transparência pública. O recorte teórico que utilizaremos
para este estudo, além do que comumente se encontra nas obras consagradas de direito
administrativo, está baseado em Bauman (2011, 1999), Castells (1999), Castel (1988),
e Bakhtin(2006), Justen Filho (2008), Mendes (2009), e Ferreira Filho (2007), de maneira a compreender o objeto de estudo numa perspectiva multidisciplinar.

PALAVRAS-CHAVE
Constitucional; Licitação; Obrigatoriedade; Petrobras S/A.

ABSTRACT
In this article I develop a study on the requirement, under prediction insculpida the Federal Constitution, Art. 37 of the Societies of Mixed Economy, taking as
a case study PETROBRAS SA, using the bid as an instrument for the accomplishment oftheir hiring and acquisitions. Investigate further the new electronic commerce, such as the electronic trading system that can be used to ensure flexibility in hiring and public transparency. The theoretical framework that we use for this
study, beyond what is commonly found in works devoted to administrative law, is
based on Bauman (2011.1999), Castells (1999), Castel (1988), and Bakhtin (2006),
1
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Justen Filho (2008), Mendes (2009), and Ferreira Filho (2007), in order to understand the object of study in a multidisciplinary perspective
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INTRODUÇÃO
No Estado Democrático de Direito existe o pressuposto de que a ação governamental se dê em consonância com o interesse coletivo, no dizer dos autores
clássicos como Locke, Rousseuau e Montesquiéu, conforme Paula3.
Quando tratamos do Direito Administrativo e do Direito Constitucional, percebemos
que a orientação predominante na doutrina é no sentido de que as aquisições
públicas se constituem numa oportunidade de propiciar a ampla participação dos
particulares nos negócios do estado, com a primazia do princípio da isonomia,
aliado ao princípio da economicidade.
Neste sentido, o procedimento licitatório é visto como o instrumento de efetivação
dessa participação, como se pode ver em autores consagrados como Hely Lopes
Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello.
Diferente das pessoas físicas e jurídicas particulares que têm ampla liberdade quando
desejam adquirir, alienar, locar ou contratar serviços, o Poder Público em situação
semelhante necessita adotar o procedimento previsto em lei para conseguir o seu
objetivo. Esse procedimento é a licitação.
A Administração Pública mantém suas atenções voltadas para a realização do interesse
público. E para realizá-lo precisará de bens e serviços fornecidos por terceiros e por
isto a lei define quais os critérios para a seleção das pessoas que serão contratadas. São
várias as pessoas que oferecem suas propostas e dentre estas será escolhida a que for
mais vantajosa para a Administração Pública.
A licitação, portanto, é uma implementação de uma nova política administrativa.
Sem sombra de dúvidas, constitui um dos principais instrumentos de aplicação do
dinheiro público, à medida que possibilita à administração a escolha, para fins de
contratação, e da melhor proposta, sempre colocando em condições de igualdade os
candidatos que queiram participar do certame.
Para Hely Lopes Meirelles4:
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.
Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada 4e
atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual
oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.

3
4

PAULA, Gil César Costa de. Teoria geral do Estado: textos para uma abordagem crítica, Goiânia: Ed. Vieira, 2010.
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro - 28° ed., Ed. Malheiros - São Paulo - 2003.
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O celebrado Celso Antônio Bandeira de Mello5 apresenta o conceito de licitação:
Licitação em síntese é um certame que as entidades governamentais devem
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais
vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser
travada isonomicamente entre os que preenchem os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir.

Odete Medauar6 conceitua licitação com outras palavras, in verbis:
Licitação no ordenamento brasileiro é o processo administrativo em que a
sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato com a
Administração. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a Administração, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final do processo licitatório aponta o futuro contratado.

E ainda a mesma autora:
É um processo administrativo porque, além da sucessão de atos e fases, há
sujeitos diversos - os licitantes - interessados no processo, que dele participam, perante a Administração, todos, inclusive esta, tendo direitos, deveres,
ônus, sujeições.

Os conceitos acima apresentados apresentam traços semelhantes, demonstrando
as diversas características deste procedimento complexo que é a licitação. Trata-se,
portanto, da forma mais equânime que encontrou o Estado em contratar, de maneira a
sempre buscar a melhor proposta e a mais satisfatória para a Administração Pública.
Conforme ensinamento de Meirelles “há uma dupla finalidade na licitação. A
primeira é a obtenção do contrato mais vantajoso e a segunda é a necessidade de
resguardar os direitos dos possíveis contratantes”.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello7:
A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a
instauração de competição entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar
aos administrados o ensejo de disputarem a participação nos negócios que as
pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares.

Continua o Citado autor Celso Antônio Bandeira de Mello8:
Destarte, para que se obtenha êxito no procedimento licitatório é necessário
que atendam as três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses públicos e recursos governamentais ao se procurar a oferta mais satisfatória; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos
arts. 5o e 37, caput) - pela abertura de disputa do certame; e, finalmente,
obediência aos reclamos de probidade administrativa imposta pelos arts. 37,
caput, e 85, V, da Carta Magna brasileira.
5
6
7
8

MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 18° ed., Ed. Malheiros - São Paulo - 2004.
MEDAUAR, Odete, Direito Administrativo Moderno - 11 ed., Ed. Revista dos Tribunais - São Paulo - 2007.
MELLO, Celso Antônio Bandeira, op. cit., p. 80.
Idem, p. 90.
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A necessidade da busca do negócio mais vantajoso, objetivo precípuo da licitação está totalmente ligado ao princípio da economicidade, tal como está previsto
no art. 70 da CF/88. Esse princípio cobra resultados positivos na relação custo-benefício das atividades administrativas.
Diante da busca da proposta mais vantajosa, emerge do texto constitucional
outro objetivo da licitação, quando dispõe expressamente o art. 37, inciso. XXI,
sobre as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis á garantia
do cumprimento das obrigações. Visa, portanto, o procedimento licitatório, também
oferecer garantia de fiel cumprimento dos contratos firmados pela Administração.
Como regra geral são duas as fases fundamentais: uma a da demonstração dos
atributos chamados de habitação, e outro concernente à apuração da melhor proposta.
O Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou sua
escalada para uma tentativa de melhoria da Administração Pública, trazendo expressamente em seu art. 37, caput, diversos princípios com o objetivo de colocar
na mentalidade do Administrador Público a seriedade com que deve ser tratado o
procedimento licitatório.
Os princípios são regras que estão pré-estabelecidas pela Constituição Federal
e também pela Lei 8.666/93, os quais são informadores de toda ordem jurídica para
a realização da licitação.
A Lei 8.666/93 em seu art. 3o classifica os princípios básicos da licitação, que
são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo.
Diante da grande necessidade das empresas públicas contratarem mediante
o procedimento de licitação, nota-se que com este procedimento tanto o licitante
quanto a administração pública tem a obrigatoriedade de seguir os seguintes princípios no dizer do conceituado Mestre Hely Lopes Meirelles.
Procedimento formal: o princípio do procedimento formal é o que impõe a
vinculação da licitação ás prescrições legais que a regem em todos os seus atos e
fases. Essas prescrições decorrem não só da lei, mas, também, do regulamento, do
caderno de obrigações e até do próprio edital ou convite, que completam as normas
superiores, tendo em vista a licitação a que se refere (Lei 8.666/93 art. 4º).
Procedimento formal, entretanto, não se confunde com “formalismo”, que se
caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula
o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas desde que, por sua irrelevância não causem prejuízos à Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se
decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes -não há nulidade
sem dano, como dizem os franceses.
A nova Lei 8.666/93, procurando dar maior transparência ao procedimento
licitatório, permite a qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (art. 4º).
Publicidade de seus atos: a publicidade dos atos da licitação é principio que
abrange desde os avisos de sua abertura até conhecimento do edital e seus anexos,
o exame da documentação e das propostas pelos interessados e o fornecimento de
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certidões de quaisquer peças, pareceres ou decisões com ela relacionados. É em
razão desse princípio que se impõe a abertura dos envelopes da documentação e
propostas em público, e a publicação oficial das decisões dos órgãos julgadores e do
respectivo contrato, ainda resumidamente (arts. 3º §, e 43, § 1º).
Não há como confundir, entretanto, a abertura da documentação e das propostas com seu julgamento. Aquela será sempre em ato público; este poderá ser realizado em recinto fechado e sem a presença dos interessados, para que os julgadores
tenham a necessária tranquilidade na apreciação dos elementos em exame e possam
discutir livremente as questões a decidir. E essencial é a divulgação do resultado do
julgamento, de modo a propiciar aos interessados, os recursos administrativos e as
vias judiciais cabíveis.
Igualdade entre os licitantes: a igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo
da descriminação entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no
edital ou convite, favoreça uns em detrimentos de outros, que mediante julgamento
faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais (art., 3º; § Iº).
O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa de desvio
de poder, com que a Administração quebra a isonomia entre os licitantes, razão
pela qual o judiciário tenha anulado edital e julgamentos em que se descobrem a
perseguição ou o favoritismo administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de
interesse público. Todavia não configura atentado ao princípio da igualdade entre
os licitantes, o estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital ou
convite, porque a Administração pode e deve fixá-los sempre que necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição do serviço, à regularidade
do fornecimento ao atendimento de qualquer outro interesse publico.
Sigilo na Apresentação das propostas: o sigilo das propostas é consequência
da igualdade entre os licitantes, pois ficaria em posição vantajosa o proponente que
viesse a conhecer a proposta de seu concorrente antes da apresentação da sua. Daí
o necessário sigilo, que há de ser guardado relativamente a todas as propostas, até a
data designada para a abertura dos envelopes ou invólucros que as contenham após
a habilitação dos proponentes (art. 3º, § 3º, e 43, § 1º).
A abertura da documentação ou das propostas ou a revelação de seu conteúdo
antecipadamente, além de ensejar a anulação do procedimento, constitui também
ilícito penal, com pena e detenção e multa (art. 94).
Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo
de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em
desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula
aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que os expediu (art. 41).
Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela
licitação, durante todo procedimento. Se no decorrer da licitação a Administração
verificar sua inviabilidade, deverá invalidá-la e reabri-la em novos moldes, mas,
enquanto vigente o edital ou convite, não poderá desviar-se de suas prescrições, que
quanto à tramitação, quer quanto ao julgamento.
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Por outro lado, revelando-se falho ou inadequado aos propósitos da Administração, o edital ou convite poderá ser corrigido a tempo através de aditamento ou
expedição de um novo, sempre com republicação e reabertura de prazo, desde que
a alteração afete a elaboração das propostas.
Julgamento Objetivo: julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado
no edital e nos termos específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu
julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto
como ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa a
afastar a arbitrariedade na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se
ao critério prefixado pela Administração, com o que se reduz e se delimita a margem
de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45).
Probidade Administrativa: a probidade administrativa é dever de todo administrador público, mas a lei a inclui dentre os princípios específicos da licitação
(art. 3º), naturalmente como uma advertência às autoridades que a promovem ou a
julgam. A probidade na Administração é mandamento constitucional (art. 37, § 4º.),
que pode conduzir a “suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
Adjudicação compulsória: principio da adjudicação compulsória ao vencedor,
impede que a Administração, concluído o procedimento licitatório, atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor (arts. 50 e 64).
A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se este desistir expressamente
do contrato ou não o firmar no prazo prefixado, a menos que comprove justo motivo. A compulsoriedade veda também que se abra nova licitação enquanto válida
adjudicação anterior.
Advirta-se, porem, que o direito do vencedor limita-se à adjudicação, ou seja,
à atribuição a ele do abjeto da licitação, e não ao contrato imediato. E assim é
porque a Administração pode, licitamente, revogar ou anular o procedimento ou,
ainda, adiar o contrato, quando ocorram motivos para essas condutas. O que não
lhe permite é contratar com outrem enquanto válida a adjudicação, nem revogar o
procedimento ou protelar indefinidamente a adjudicação ou a assinatura do contrato
sem justa causa. Agindo com abuso ou desvio de poder na invalidação ou no adiamento, a Administração ficará sujeita à correção judicial de seu ato e a reparação
dos prejuízos causados ao vencedor lesado em seus direitos, quando cabível.
Com a adjudicação homologada encerra-se o procedimento licitatório, passando-se ao contrato.
Conforme o Pensamento de Hely Lopes Meirelles: objeto da licitação é a obra,
o serviço, a compra, a alienação, a concessão, a permissão e a locação que, afinal,
será com o particular.
Como vimos acima, a finalidade precípua da Licitação será sempre a obtenção
de seu objeto nas melhores condições para a administração.
Contudo se é pacificado na doutrina que o procedimento licitatório é indispensável na concretização das aquisições e contratações públicas, o mesmo não de pode
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dizer da sua aplicação nas SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, que têm natureza jurídica híbrida, envolvendo o direito público e as normas do direito privado.
Neste artigo pretendemos investigar a aplicabilidade das normas administrativas e constitucionais no âmbito de uma grande empresa que se organiza sob a forma
de sociedade de economia mista: PETROBRAS S.A, que atua no ramo de petróleo
e derivados. A matéria é controversa, como se pode ver na discussão implementada
pelo Supremo Tribunal Federal:
Notícias STF
Terça-feira, 20 de Janeiro de 2009
Petrobras pede ao STF confirmação de que não se submete à Lei de Licitações
A Petrobras recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal (STF) para
buscar o reconhecimento de que, por sua condição de sociedade de economia
mista que atua em regime de concorrência com empresas privadas, não precisa
se submeter aos procedimentos previstos na Lei de Licitações (Lei 8.666 /93).
Para isso, impetrou no STF Mandado de Segurança (MS 27837) , com pedido
de liminar, contra uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de
2004, que determinou à empresa a utilização dos procedimentos previstos na
Lei 8.666 /93 para realizar contratações visando à realização de obras de ampliação do gasoduto Lagoa Parda-Vitória (ES). A decisão foi confirmada pelo
Tribunal de Contas em setembro de 2008, na análise de pedido de re-exame
feito pela empresa.
De acordo com o advogado da empresa, para realizar as obras a Petrobras
realizou uma série de contratos com diversas empresas privadas. Esses contratos foram regidos pelo Procedimento Licitatório Simplificado, disposto no
Decreto Presidencial 2.745 /98. Mas o TCU determinou, em sua decisão, que
a empresa deveria adequar os contratos à Lei de Licitações .
Precedentes
Já existem precedentes do STF, em liminares, diz o advogado, reconhecendo
que, por não deter mais o monopólio do petróleo e atuar em regime de concorrência e competição com empresas privadas, a Petrobras pode fazer uso do
Procedimento Licitatório Simplificado, previsto no Decreto 2.745 /98.
Conforme relata a ação, a Petrobras deixou de deter o monopólio sobre o
petróleo desde a aprovação da Emenda Constitucional 9 /95. Desde então, a
empresa passou a atuar em um ambiente de livre concorrência, o que acabou
sendo explicitado na Lei 9.478 /97. Foi esta mesma lei, revela o advogado,
que excluiu a Petrobras “do inadequado e incompatível sistema de licitação e
contratação imposto pela Lei 8.666 /93, autorizando a União Federal a definir
procedimento licitatório simplificado mediante decreto”. (GOMES, 2009).
Esta temática é importante tendo em vista que se trata do patrimônio público e de sua gestão, que atinge a coletividade, no plano nacional, com a
PETROBRAS S/A. A motivação por esse assunto deriva de minha condição
de professor de Direito Administrativo e de Teoria Geral do Estado na PUC-GOIÁS, aliado a minha condição de servidor público no Tribunal Regional
do Trabalho, onde atuo na área administrativa, preocupado com a observância
dos regramentos legais e constitucionais que regulam a matéria.
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A Petrobras é uma das maiores empresas do ramo do petróleo do mundo e, segundo seu plano de investimentos, pretende investir 389 bilhões de reais no período
de 2011/2015. Conforme abaixo:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Plano de Negócios 2011 - 2015
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
comunica que seu Conselho de Administração aprovou hoje o Plano de Negócios 2011-2015, com investimentos totalizando US$ 224,7 bilhões (R$ 389
bilhões).
Os principais destaques do Plano são:
(i) maior concentração dos investimentos no segmento de Exploração e Produção, cuja participação no total dos investimentos passou de 53% do Plano
anterior para 57% no Plano atual;
(ii) concentração (87%) dos investimentos em E&P também nos novos projetos incluídos no portfólio, com destaque para o desenvolvimento das áreas do
pré-sal e da Cessão Onerosa;
(iii) inclusão no Plano, pela primeira vez, de um programa de desinvestimento em um montante de US$ 13,6 bilhões, visando maior eficiência na gestão
dos ativos da Companhia e rentabilidade;
(iv) cenário positivo da economia brasileira, com crescimento vigoroso na
demanda de derivados;
(v) curva de produção continua fortemente ascendente em função do início da
produção de campos maiores e mais produtivos;
(vi) a Companhia espera duplicar suas reservas provadas até 2020;
(vii) financiabilidade calcada principalmente na geração de caixa própria, e,
em relação aos recursos de terceiros, baseada apenas na contratação de novas
dívidas, sem considerar emissão de ações. A necessidade de financiamento
líquida, descontando a amortização, apresenta valor mínimo de US$ 7,2 bilhões por ano e valor máximo de US$ 12 bilhões por ano, de acordo com os
cenários utilizados para a análise.
(viii) preserva as condições de grau de investimento.
O Plano de Negócios 2011-2015 prevê a aplicação de 95% dos investimentos
(US$ 213,5 bilhões) nas atividades desenvolvidas no Brasil e 5% (US$ 11,2
bilhões) nas atividades do exterior, contemplando um total de 688 projetos.
Em relação ao total dos investimentos, 57% se refere a projetos já autorizados
para execução e implementação. A tabela abaixo apresenta os investimentos
por segmento de negócio.

O referido documento apresenta os seguintes dados, conforme tabela e gráficos abaixo:
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Tabela 01 – Plano de Negócios 2011-2015 (US$ bilhões)
SEGMENTOS

NVESTIMENTOS
PN 2011-2015

%

INVESTIMENTOS
PN 2010-14

%

Exploração e Produção

127,5

57%

118,8

53%

Refino, Transporte e
Comercialização

70,6

31%

73,6

33%

Gás & Energia

13,2

6%

17,8

8%

Petroquímica

3,8

2%

5,1

2%

Distribuição

3,1

1%

2,4

1%

Biocombustível

4,1

2%

3,5

2%

Corporativo

2,4

1%

2,9

1%

TOTAL

224,7

100% 224

100%

Fonte: Plano de Negócios 2011 – 2015.

Gráfico 01 – Metas de Produção de Óleo e Gás (Mil boed/dia)
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Fonte: Plano de Negócios 2011 – 2015.
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Gráfico 02 – Mercado de Derivados de Petróleo
no Brasil
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Fonte: Plano de Negócios 2011 – 2015.

Cenário B
2020
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porte não é demais preocupar-se com as regras que serão observadas para as contratações da
empresa,conforme veremos no item seguinte.

O DEVER DE LICITAR NAS SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA
A doutrina de direito administrativo tem entendido que persiste o dever de
licitar, mesmo com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 19,
como se pode ver:
A Reforma Administrativa (EC nº 19) deu nova redação ao art. 173, especificamente para prever que as entidades da Administração indireta, exercentes
de atividade econômica, passariam a sujeitar-se a regime jurídico específico,
no tocante a licitações. Ali se previu um ‘estatuto’ para tais entidades, ao qual
caberia disciplinar licitação e contratação, ‘observados os princípios da administração pública’ (inc. III).
Supõe-se que a vontade do legislador reformador era de aliviar as restrições
da Lei nº 8.666, relativamente a sociedades de economia mista e empresas
públicas exercentes de atividade econômica. Mas a nova redação não assegurou tal resultado. Afinal, manter um único regime de licitações e contratos administrativos, aplicável tanto à Administração direta como à indireta,
não infringe a nova redação constitucional.
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[...]
Enfim, a questão se resolverá no âmbito da legislação infraconstitucional. Há
forte tendência a minorar o rigorismo da Lei nº 8.666. Dentre as críticas mais
agudas contra o diploma, encontra-se aquela atinente ao tratamento reservado
para entidades da Administração indireta exercentes de atividades econômicas.
[...]
Essas ponderações são parcialmente procedentes, sem dúvida. Não podem
ser acolhidas quando pretendem eliminar, de modo absoluto, os controles
sobre tais ‘empresas’ por três motivos principais.
Em primeiro lugar, o art. 37 e os demais dispositivos constitucionais não
excluíram as empresas estatais da submissão ao regime jurídico basilar atinente à atividade administrativa do Estado. A intervenção no domínio econômico não exclui a aplicação de todos os princípios que norteiam e constrangem a atividade administrativa. Logo, não é possível invocar a atuação
no mercado (privado) como fundamento para alterar a natureza jurídica
das pessoas criadas e controladas pelo estado.
Em segundo lugar, deve ter-se em vista que ‘empresas’ estatais administram
recursos públicos. Logo, não é possível supor que a comunidade seria terceira ou alheia ao destino desses recursos. Os instrumentos pelos quais
a Nação controla seus administradores alcançam a gestão das entidades
administrativas atuantes no domínio econômico.
Em terceiro lugar a entidade pública não se submete aos controles inerentes
à iniciativa privada. Os particulares, sócios de uma entidade privada, buscam o lucro. As práticas ineficientes ou inadequadas são objeto de reprovação através de instrumentos jurídicos postos às mãos dos sócios. No campo
público, não há meio de implementar-se esse controle difuso, especialmente
em face dos postulados de que as pessoas integrantes da Administração indireta não podem buscar o lucro. Ao menos, esse intuito lucrativo nunca seria
assemelhável ao que norteia a atividade privada. Logo, a eliminação de controles formais produziria o risco de descalabros – tese cuja procedência foi
comprovada pela experiência nacional e estrangeira, aliás.
[...]
Em síntese, as entidades da Administração indireta permanecerão sujeitas
ao regime da Lei nº 8.666 até a edição de novas regras. No futuro, haverá
dois regimes básicos, um destinado à Administração direta, autárquica e indireta prestadora de serviços públicos (aí incluída a atuação de suporte à
Administração) e outro para as entidades privadas exercentes de atividade
econômica. O regime especial para essas últimas não consistirá na liberação pura e simples para realização de contratações, sem observância de
limites ou procedimentos determinados.” (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, pág. 21; 6ª ed. rev. e ampl. – 1999; Dialética; São
Paulo) (grifos nossos)
8.2.29. Visando ao bom andamento desta Instrução e para que se espanque de
vez a afirmação de que, após a Emenda nº 19, as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias exploradoras de atividade econômica, ficam imediatamente submetidas, integralmente ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, sem nenhuma ressalva ou óbice legal; é imprescindível deter maior atenção ao disposto no art. 173, § 1º, II e III.
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No mesmo sentido:
Com esse novo texto afigura-se suficientemente claro que haverá dois regimes
jurídicos distintos de licitação e contratos na Administração Pública. Um
mais abrangente, que alcança a Administração direta, autárquica, fundações
e também as empresas públicas e sociedades de economia mista exclusivamente prestadoras de serviços públicos; outro, mais restrito, que abrange
unicamente as entidades que exercem atividades meramente econômicas.
Esse regime distinto deve proporcionar às entidades com atividade econômica regras licitatórias e contratuais simplificadas, sem formalidades, desburocratizadas e descompromissadas dos sérios entraves hoje existentes e que
dificultam a eficiência e a competitividade dessas entidades no livre mercado.
Isso não significa, contudo, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista quando prestadoras de atividade econômica estão dispensadas
da exigência de prévio procedimento licitatório nas suas contratações.
Ao contrário, essas pessoas jurídicas sujeitam-se aos princípios contidos na
Constituição disciplinadores da atuação da Administração Pública, entre os
quais o consubstanciado no art. 37, XXI, que consagra que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação
pública. Assim, os princípios básicos previstos no atual estatuto licitatório
continuarão a ser observados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de atividades econômicas, bem como as regras
mínimas contratuais.
O regime licitatório e contratual próprio dessas entidades deve ser objeto de
lei formal. É o que se depreende do disposto no art. 173, § 1º, da Constituição
Federal, que determina seja o estatuto jurídico da empresa estabelecido por
lei e em seu inciso III prevê a observância dos princípios de Administração
Pública, sendo o primeiro deles o da legalidade (art. 37, ‘caput’, da Constituição Federal).
Assim, pois, até que esse novo regime licitatório se efetive, a Lei 8.666, de
1993, com suas alterações, continuará sendo obrigatória para a Administração indireta, inclusive para as entidades prestadoras de atividade econômica. Uma vez editada essa nova lei, haverá dois regimes distintos a respeito
de licitação e contrato: um para a Administração direta e indireta, excluídas
as pessoas jurídicas prestadoras de atividade econômica, que ficarão sujeitas
a um outro regime, adequado e compatível com as necessidades de competitividade inerentes ao setor privado, de maneira a estabelecer igualdade de
condições com a iniciativa privada.” (Licitação à Luz do Direito Positivo,
pág. 36/37; 1ª ed. – 1999; Malheiros Editores; São Paulo) (grifamos)

O Tribunal de Contas da União tem se posicionado no mesmo sentido, assim:
8.2.41. A dicotomia de a empresa estatal estar atuando em concorrência com
empresas privadas e, ao mesmo tempo, estar submetida a regras mais rígidas
de atuação interna não é inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 19.
Sobre o tema, na assentada em que proferiu o Acórdão nº 121/98-Plenário,
em Pedido de Reexame (TC 010.124/95-0), este Tribunal já expressava o
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entendimento de que, quando agem especificamente na sua atividade-fim,
empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão sujeitas
à Lei de Licitações e Contratos. Nesses momentos, essas empresas devem
comportar-se como suas concorrentes privadas. Fora isso, a Lei de Licitações
e Contratos deve ser seguida. Diversos doutrinadores comungam dessa ideia.
Ademais, na ocorrência de eventualidade em que, comprovadamente, seja
exigido um procedimento mais expedito para que se afaste eventual dano ou
prejuízo, há a possibilidade da contratação por emergência.
8.2.42. Mesmo as empresas estatais exploradoras de atividade econômica firmando contratos privados, as ações do administrador até a assinatura da avença e as relacionadas a alterações contratuais não podem estar pautadas apenas
no seu bom senso, na sua vontade e na obediência a regras civis e comerciais,
mesmo quando estão de acordo com os interesses da empresa.
8.2.43. Um contrato privado pressupõe acordo de vontades, sem que haja preponderância de uma das partes. Não é para subverter esse axioma fundamental para a validade do contrato que defendemos limites para a ação do administrador. Ao assinar, com a devida autorização legal, um contrato em nome
de uma empresa, o gestor privado expressa a livre vontade daquela companhia; porém, previamente, seus proprietários definiram as competências de
seus prepostos. Isso é simples em uma empresa privada, mas como fazê-lo
em uma empresa estatal? Mesmo o dirigente máximo da empresa estatal, sua
diretoria e seu conselho de administração estão obrigatoriamente vinculados
ao interesse público. A forma do corpo social exteriorizar seu interesse é por
meio da Constituição e das leis, votadas e discutidas pelos seus representantes legitimamente eleitos para tanto. Assim foi feito. O art. 173, § 1º, III, da
Lei Maior, exige uma lei específica para disciplinar licitação, contratação e
alienação para empresas estatais que explorem atividade econômica. Essa lei
ainda não foi feita.

Sobre a utilização da lei de licitações, citamos Marçal Justen9:
Tem-se atribuído à disciplina da Lei nº 8.666 a responsabilidade por dificuldades na gestão da atividade administrativa. Sustenta-se que a uniformidade
e exaustividade da regulação legal provocam prejuízos à Administração, que
não lograria obter a agilidade indispensável à eficiência na gestão da coisa
pública. Deve-se ter cautela com essas acusações, em grande parte não procedentes.
É imperioso tomar consciência de que o maior fator para os desencontros no
curso da licitação reside na má redação dos atos convocatórios. Os inúmeros
defeitos da Lei nº 8.666 são agravados em decorrência de interpretações
mecanicistas, que pretendem enfrentar o diploma legal como se fosse uma
espécie de ‘manual de instruções’, a ser obedecido literal e textualmente.
Um sem-número de problemas poderiam ser evitados se os editais deixassem
de ser meras repetições automáticas do passado. São incluídas exigências
dispensáveis e despropositadas. Em contrapartida, regras úteis e necessárias
deixam de constar do ato convocatório.
9

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 21; 6ª ed. rev. e ampl. – 1999;
Dialética; São Paulo.
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Logo, esses problemas não serão superados através de mero câmbio legislativo.
Se uma nova legislação for editada e vier a ser aplicada segundo os mesmos
critérios hermenêuticos ora adotados, o resultado continuará a ser desastroso.”

Fica evidenciado que as sociedades de economia mista estão vinculadas ao
dever constitucional de licitar para realizar suas contratações. O regime diferenciado previsto pela Lei nº 9.478/97 e regulamentado no decreto nº 2.745/98, não têm o
condão de modificar este princípio constitucional.
Sobre as sociedades de economia mista é interessante a lição de Aldem Barbosa Araújo, publicada na revista Âmbito Jurídico, segundo o qual estas entidades se
assemelham ao Deus Bifronte JANUS,da mitologia grega,que possuem duas faces
olhando em direções opostas,uma mirando o direito público e outra fitando o direito
privado,ou seja devem competir no mercado como empresas privadas ,mas devem
prestar contas aos órgãos de controle como parte que são da administração pública.
A seguir veremos esta discussão no âmbito do Tribunal de Contas da União.

POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SOBRE
A MATÉRIA
O Tribunal de Contas da União firmou o entendimento da necessidade de licitação
nas sociedades de economia mista, especificamente em relação a PETROBRAS nos
seguintes termos:
8.2.52. Não foi sem propósito a redação dos parágrafos anteriores discorrendo
sobre as situações em que há possibilidade de delegação de competência ao
Poder Executivo para exercer a função legiferante. Tal atitude teve como intuito
evidenciar que o texto do art. 67 da Lei nº 9.478/97 deve ser empregado assim
como está escrito: permitir que seja editado um regulamento simplificado para
a Petrobrás. Encontra-se aí a inovação trazida por essa Lei: o regulamento simplificado. A Lei nº 9.478/97 não pode ser vista como um instrumento de delegação de competências que são constitucionalmente definidas. Não foi dado ao
Executivo um cheque em branco, assinado, e que a ele caberia preencher com
o valor que bem entendesse. Ao regulamento, não seria permitido criar, inovar,
em matéria legislativa. A delegação legislativa stricto sensu, é exercida por um
diploma específico: a lei delegada. Quando implícita e disfarçada de outra forma, não é admitida no ordenamento jurídico pátrio.
8.2.53. A Lei nº 8.666/93 já estava em vigor à época da edição do Decreto nº
2.745/98 e é o estatuto que regulamenta as licitações e contratos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações das
administrações direta, indireta e fundacional. Em momento algum, nem na
Constituição ou mesmo na Lei nº 9.478/97, foi feita menção de qualquer ab-rogação daquele ato legislativo em relação à Petrobrás. Não há afastamento
dos efeitos do Estatuto de Licitações e Contratos em relação à Petrobrás ou
a qualquer outra sociedade de economia mista ou empresa pública, no que
concerne a processos licitatórios. Entendemos que, para licitações, a Lei nº
8.666/93 continua a vigorar, inclusive para a Petrobrás. No entender desta
Equipe, a Lei nº 9.478/97, de mesma hierarquia que a Lei nº 8.666/93, não
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revogou ou ab-rogou, nem mesmo tacitamente, o Estatuto de Licitações e
Contratos – ao qual, desde sua publicação, a Petrobrás sempre deveu obediência. Destarte, o regulamento simplificado que viesse a ser editado, mesmo que
por decreto, deveria obedecer à Lei 8.666/93, como previa o art. 119 dessa
Lei (abaixo), da mesma forma que aos princípios da administração pública.
“Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas
entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei.”
8.2.54. Ao Poder Executivo, foi dada a possibilidade de elaborar um regulamento simplificado para regular as licitações e contratos de obras e serviços
da Empresa. Tal simplificação permitiria à Companhia dispor de um instrumento mais apropriado à sua realidade, com disposições adequadas a ela, sem
outras que, exclusivamente, são aplicáveis às administrações direta, autárquica ou fundacional. Porém, não lhe foi facultado colocar-se em desacordo com
a Lei de Licitações e Contratos nem com os princípios basilares da administração pública. Neste ponto, fazemos um paralelo com o procedimento de
prestação de contas simplificada, muito utilizado nesta Corte. Em momento
algum, a prestação de contas simplificada tem o condão de transformar em
regular qualquer ato que, caso fosse examinado em uma prestação de contas
normal, receberia a pecha de irregular. Um processo simplificado objetiva
dar agilidade e rapidez; todavia, são mantidas as regras básicas que regem o
procedimento padrão. Para ambos, a regularidade da atuação do administrador deve ser verificada em confronto com a lei. O mesmo raciocínio deve ser
usado quando se fala de um regulamento simplificado de licitação.
8.2.55. Não foi o que ocorreu. Ao editar o Decreto nº 2.745/98, o Presidente
da República invadiu a competência do Poder Legislativo. O Decreto imiscuiu-se em seara alheia às suas possibilidades normativas, dispondo sobre
temas reservados à lei, em sentido formal, conforme dispõe o art. 22, XXVII,
c/c art. 173, § 1º, III, da Constituição; ambos com as redações dadas pela EC
nº 19, abaixo reproduzidas :
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, §1o, III;”
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da s ociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre:
I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;
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II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da Administração pública;
IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de Administração e
fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.”

A polêmica se estabeleceu a partir da decisão proferida pelo TCU nos autos
da auditoria realizada na aludida empresa TC 016.176/2000 - 5, no qual firmou-se
a seguinte posição:
DECISÃO Nº 663/2002 TCU - Plenário
1. Processo TC 016.176/2000-5 – c/ 09 volumes
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3. Responsáveis: Alceu Barroso Lima Neto (Superintendente do Serviço de
Engenharia), Antônio Carlos de Souza Sampaio Filho (Chefe de Setor), Antonio Carlos Sobreira de Agostini (Diretor), Arnaldo Leite Pereira (Diretor),
Aurílio Fernandes Lima (Diretor), Carlos Frederico Leipnik Kotouc (Chefe do Setor de Operações), Joel Mendes Rennó (ex-Presidente), José Carlos
Ávila Betencourt (Superintendente de Serviço), José Carlos da Fonseca (Superintendente do Serviço de Engenharia), Luiz Carlos Quintella Freire (Superintendente Adjunto da Engenharia e Empreendimentos do SEGEN), Nelson
Taveira da Costa (Chefe de Divisão de Coordenação da Rede de Informática),
Orlando Galvão Filho (Diretor), Percy Louzada de Abreu (Diretor), Roberto Fernandes Orzechowsky (Chefe do Empreendimento para Construção das
Plataformas e Dutos de Barracuda) e Sebastião Henriques Vilarinho (Diretor).
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás
5. Relator: MINISTRO UBIRATAN AGUIAR
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 1ª SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com
fulcro no art. 71, IV, da Constituição Federal c/c art. 43, II, da Lei nº 8.443/92,
DECIDE:
8.1. determinar à Petrobras que se abstenha de aplicar às suas licitações e contratos o Decreto 2.745/98 e o artigo 67 da Lei 9.478/97, em razão de sua inconstitucionalidade, e observe os ditames da Lei 8.666/93 e o seu anterior regulamento
próprio, até a edição da lei de que trata o § 1º do artigo 173 da Constituição
Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98;
8.2. aceitar como legítimos os procedimentos praticados, no âmbito da Petrobrás,
com arrimo nas referidas normas, ante a presunção de legalidade então operante;
8.3. dar ciência à Petrobras do entendimento consignado no item 8.1 retro,
alertando-a de que os atos doravante praticados com base nos referidos dispositivos serão considerados como irregulares por esta Corte e implicarão na
responsabilização pessoal dos agentes que lhes derem causa, devendo a entidade valer-se, na realização de suas licitações e celebração de seus contratos,
das prescrições contidas na Lei nº 8.666/93;
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Determinou a adoção das seguintes medidas:
8.4. determinar à Petrobras, desde logo, que:
8.4.1. efetue o lançamento, na Base de Dados de Contratos - DBC ou em outro sistema que venha a substituí-lo, de todos os contratos assinados em seu
âmbito, inclusive o de nº GEII 92902, já existente;
8.4.2. no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, insira, no site Contas Públicas
da empresa, os dados faltantes a seguir relacionados, em consonância ao preceituado na Lei nº 9.755/98 e na IN/TCU nº 28:
a) quanto aos instrumentos de contratos e aditivos:
a.1) fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibilidade;
a.2) modalidade da licitação;
a.3) número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade;
a.4) número do processo relativo ao aditivo;
a.5) nome e CNPJ/CPF do contratado;
a.6) datas de assinatura e de publicação do resumo do instrumento no respectivo Diário Oficial;
a.7) vigência;
a.8) programa de trabalho, quando cabível, dos recursos orçamentários relativos ao objeto.
b) quanto às compras:
b.1) nome e CNPJ/CPF do fornecedor;
b.2) preço unitário de aquisição do bem;
b.3) quantidade adquirida do bem.
8.4.3. numere e rubrique, obedecida a ordem cronológica de inclusão, todos
os processos/pastas de documentos de qualquer de suas áreas;

Determinou a continuidade da auditoria pela SECEX, nos seguintes termos:
8.5. determinar à 1ª SECEX que constitua processo apartado, mediante o desentranhamento, destes autos, das peças pertinentes, para que sejam realizadas
audiências dos responsáveis a seguir especificados, para que apresentem, no
prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca das seguintes ocorrências:
8.5.1. contratação (contratos 600.2.047.99-3 e 600.2.066.99-1) sem a realização prévia de licitação, sob a alegação de emergência, enquadrada no item 2.1,
b, do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás, para
situação de fácil previsibilidade, caracterizando falta de planejamento.
Responsáveis: José Carlos Ávila Betencourt, Carlos Frederico Leipnik Kotouc e Nelson Taveira da Costa;
8.5.2.contratação (contrato 600.2.017.00-6), por inexigibilidade de licitação fundamentada no item 2.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás, sem que estivesse caracterizada a inviabilidade de competição.
Responsáveis: José Carlos Ávila Betencourt e Antônio Carlos de Souza Sampaio Filho;
8.5.3. não realização de procedimento licitatório para a contratação das plataformas P38 e P40.
Responsáveis: Joel Mendes Rennó, Antonio Carlos Sobreira de Agostini, Arnaldo Leite Pereira, Aurílio Fernandes Lima, Orlando Galvão Filho, Percy
Louzada de Abreu, Sebastião Henriques Vilarinho, Roberto Fernandes Or-
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zechowsky, Alceu Barroso Lima Neto, José Carlos da Fonseca e Luiz Carlos
Quintella Freire;
8.5.4. promoção de alteração contratual, por meio de instrumento ilegítimo
para tal finalidade (Carta SEGEN/EMBAR-021/97, de 08/04/97, às fls. 30,
Volume 8, que atribuiu à BRASOIL a responsabilidade pelo fornecimento dos
Sistemas de Geração de Energia Elétrica e de Ancoragem da plataforma P40)
[...]

No relatório de auditoria constataram-se diversas irregularidades que são assim sintetizadas pelo TCU:
8.3.7. Nesta Instrução será demonstrada, em concreto, a ilegalidade do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás e as inconstitucionalidades perpetradas sob o abrigo de suas normas (mais especificamente, as relacionadas no item.
8.3.8. Cabe ter presente que, inicialmente, os trabalhos de campo tinham como
norte a aderência das licitações e contratos à Lei nº 8.666/93 e ao Decreto nº
2.745/98, de acordo, respectivamente, com os períodos de suas utilizações pela
Empresa. A maior parte dos procedimentos licitatórios e contratações estudados
foram feitos sob a égide do Regulamento Simplificado. Via de consequência,
a maior parte das anotações de irregularidades originalmente feitas foram em
relação a ele. Os questionamentos que culminaram com a avaliação desenvolvida neste item surgiram por ocasião da análise mais apurada dos documentos
coletados e das informações obtidas nas entrevistas. Convencida da inaplicabilidade do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás,
nos moldes do Decreto nº 2.745/98, e de posse dos mesmos documentos e depoimentos, a Equipe de Auditoria retomou a análise e enumerou as irregularidades em cotejo com a Lei de Licitações e Contratos. Todavia, como houve a
constatação de que mesmo o Regulamento Simplificado foi descumprido e para
que o trabalho previamente realizado não se perdesse, estão sendo apresentadas
também as desconformidades verificadas frente ao Decreto nº 2.745/98.

Analisou alguns contratos apontando as seguintes falhas:
9. COMENTÁRIOS SOBRE PONTOS ESPECÍFICOS DO REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO DA PETROBRAS
[...]
10. SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO - E&P
[...]
11. SERVIÇO DE MATERIAL - SERMAT
[...]
12. SERVIÇO DE RECURSOS DA INFORMAÇÃO - SERINF
[...]
12.1 Contrato nº 600.2.047.99-3
Objeto: prestação de serviços de assessoria para o Projeto Ano 2000 – Inspeção Completa
Contratado: IBM Brasil, Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
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Modalidade de contratação: dispensa
Fundamentação: item 2.1, b, do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás
Data de assinatura: 08/09/1999
Valor Inicial: R$ 1.359.126,84
Valor Atual: R$ 1.359.126,84
Vigência: 180 dias, contados a partir da data de assinatura
Quantidade de termos aditivos: nenhum
Contrato nº 600.2.066.99-1
Objeto: prestação de serviços de assessoria para o Projeto Ano 2000 – Inspeção Completa
Contratado: IBM Brasil, Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Modalidade de contratação: dispensa
Fundamentação: item 2.1, b, do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás
Data de assinatura: 04/11/1999
Valor Inicial: R$ 1.210.000,00
Valor Atual: R$ 1.210.000,00
Vigência: 120 dias, contados a partir da data de assinatura
Quantidade de termos aditivos: nenhum

Sobre as contratações fundamentadas na dispensa de licitação prevista no art. 24,
inciso IV, da Lei de licitações relativa à urgência, auditoria fez as seguintes críticas:
12.1.1. Irregularidades frente à Lei nº 8.666/93:
12.1.1.1 Contratação por emergência, com base no item 2.1, b, do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás, para situação
que seria plenamente previsível, caracterizando falta de planejamento.
Descrição
A Divisão de Coordenação de Rede de Informática do Serviço de Recursos
da Informação fez consulta ao Serviço Jurídico (SEJUR) acerca da possibilidade de contratação da IBM Brasil, por dispensa de licitação, com amparo no
disposto no item 2.1, alínea “b” do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás, para certificação das adaptações promovidas nos
sistemas aplicativos da Empresa, feitas com vistas a evitar ocorrências decorrentes do chamado “bug do milênio”.
Em 20 de abril de 1999, por meio do DIP-SEJUR/DICONT-4250/99 (fls.
82/83, Volume 4), o Serviço Jurídico deu parecer favorável à contratação.
Os pedidos para contratação da IBM foram feitos nas Solicitações de Autorização para Contratação (SACs) nºs 105/99 (fls. 84, Volume 4) e 155/99 (fls.
144, Volume 4), pelos Srs. Frederico Leipnik Kotouc e Nelson Taveira da
Costa, Chefe do Setor de Operações e Chefe de Divisão de Coordenação da
Rede de Informática, respectivamente.
Parecer da Equipe
A contratação foi feita por dispensa fundamentada, em razão da exiguidade
de tempo, no item 2.1, b, do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado. Em face da situação de emergência em que a Empresa se encontrava, a contratação teria abrigo também na Lei nº 8.666/93. Não se esquecen-
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do da irregularidade perpetrada pela simples fundamentação no Decreto nº
2.745/98; já considerada e tratada previamente neste trabalho; cabe realçar
aqui a imprevidência que possibilitou à Companhia chegar àquela realidade
emergencial.
O “bug do milênio” foi um problema identificado há anos, e a certificação das
alterações promovidas nos sistemas aplicativos era uma necessidade também
sobejamente já conhecida dos profissionais da área de informática.
Apesar de reconhecer que, na data em que foi solicitada a autorização para a
contratação, pudesse se caracterizar uma situação de emergência; questionamos a falta de planejamento da Empresa, por apenas solicitar a contratação
de prestador de serviço para certificar as alterações promovidas nos sistemas
aplicativos em data tão crítica.
Assim sendo, proporemos que os responsáveis Sr. José Carlos de Ávila Betencourt, Superintendente do Serviço de Recursos da Informação; Carlos
Frederico Leipnik Kotouc, Chefe do Setor de Operações; Nelson Taveira da
Costa, Chefe de Divisão de Coordenação da Rede de Informática; sejam convocados em audiência para que apresentem as razões de justificativa para a
contratação nos moldes como foi realizada, em decorrência da falta de planejamento evidenciada.
[...]
12.2. Contrato nº 600.2.017.00-6
Objeto: serviços de consultoria para implementação do software SAP R/3
na Petrobrás
Contratado: Ernst & Young Consulting S/C Ltda.
Modalidade de contratação: inexigibilidade
Fundamentação: item 2.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás
Data de assinatura: 11/02/2000
Valor Inicial: R$ 59.437.340,00
Valor Atual: R$ 59.437.340,00
Vigência: 28 meses, contados a partir da pertinente autorização de início dos
serviços

No que se refere a aditivação dos contratos para aumentar o valor contratado o
Tribunal de Contas fez as seguintes observações:
Quantidade de termos aditivos: nenhum
12.2.1. Irregularidades frente à Lei nº 8.666/93:
Contratação por inexigibilidade de licitação fundamentada no item 2.3 do
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás, sem a
ocorrência de inviabilidade de competição.
Descrição
Foi contratada a Ernst & Young como notória especialista na implantação do
software SAP R/3. Apesar de a contratada estar habilitada pela própria SAP
Brasil Ltda. como implementadora desse sistema de gestão, ela não era a única empresa em condições de oferecer os serviços pretendidos pela Petrobrás.
Parecer da Equipe
Os serviços foram contratados junto à Ernst & Young por decisão unilateral
e discricionária dos administradores da Petrobrás. Em entrevista com o Sr.
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Antonio Carlos Sampaio, Chefe do Setor de Contratação – DGR/SERINF, foi
obtida a informação de que, pelo menos, um concorrente havia apresentado
oferta para os serviços de implementação do SAP R/3. A ofertante teria sido
a empresa Andersen Consulting que, para o serviço em comento, trabalharia
em associação com a IBM.
Em princípio, o requisito primeiro para a ocorrência de casos de inexigibilidade de licitação – tanto para a Lei 8.666/93 quanto para o Regulamento
Simplificado –, qual seja a inviabilidade de competição, não foi cumprido.
Será proposto chamar em audiência o Sr. Antonio Carlos Sampaio e o Sr. José
Carlos Ávila Betencourt, Superintendente do Serviço de Recursos da Informação, para que apresentem as razões de justificativa para que não tenha sido
promovido processo licitatório para contratação dos serviços objeto do contrato sob análise, visto que havia mais de uma empresa habilitada para tanto.
13. SUPERINTENDÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES - SUPART
[...]

Em relação à aquisição das plataformas de exploração marítima são verificadas as seguintes irregularidades:
14. AQUISIÇÃO DAS PLATAFORMAS P38 E P40

14.1. Histórico
14.1.1. Em razão da descoberta do Campo de Roncador, na Bacia de Campos,
a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS decidiu deslocar para lá, do Campo
de Marlim Sul, na mesma Bacia, a plataforma P36 (na época da elaboração
desta Instrução, essa plataforma afundou em decorrência de três explosões,
com onze vítimas, ocorridas em 15/03/2001). Consequentemente, Marlim Sul
ficou sem plataforma de exploração. Havia, portanto, necessidade de se contratar uma nova plataforma para operação nesse campo.
14.1.2. Havia sido promovido processo licitatório para contratação da plataforma P37 (Marlim). Nesse certame, a Marítima ofertara a plataforma DB100. A Empresa identificou que havia compatibilidade, dependendo de algumas adaptações, entre a DB-100 e a unidade que se desejaria para Marlim Sul.
Foi deflagrado, então, um processo de negociação direta para a contratação
daquela plataforma, autorizado pela Ata D.E. 4.081, item 31, de 09/01/97 (fls.
239, Volume 9). Essa decisão implicou clara desobediência ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório (salientado no DIP-SEJUR-37/96,
de 8 de janeiro de 1997, às fls. 253/255, Volume 9). Ademais, não foi sequer
comprovada a inviabilidade de competição, o que poderia justificar uma contratação por inexigibilidade. Ocorreu, portanto, desrespeito à Lei nº 8.666/93.
14.1.3. A unidade objeto da negociação viria a ser denominada de P40(55).
Foi adotado como ponto de partida o projeto de conversão da DB-100, do
modo em que foi habilitada no processo licitatório da P37, acrescido de Memorial Descritivo com os principais requisitos a serem modificados na documentação da P37, para que a plataforma pudesse operar no Campo Marlim
Sul (P40).
(55) Antes de ser convertida na P40, por um período, a DB 100 recebeu a
denominação de PB 200.
14.1.4. A negociação da P40 tinha valor estimado de US$ 340 milhões, sen-
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do US$ 311 milhões referentes ao preço ofertado para Marlim (P37) e US$
29 milhões referentes à adequação dos requisitos para utilização em Marlim
Sul. Essa adequação incluía o aumento da capacidade de compressão de gás,
da capacidade de geração de energia e a alteração do sistema de ancoragem
devido à maior lâmina d’água no local de instalação da plataforma. Paralelamente, foi também providenciada a contratação da P38.
14.1.5. Antes de dar prosseguimento ao relato, compete esclarecer que as unidades de exploração podem ser simples ou compostas – classificação dada
por esta Equipe de Auditoria. Uma Unidade de Exploração e Produção (UEP)
simples é aquela onde a própria plataforma de perfuração e extração faz também a armazenagem do óleo ou gás extraído. Por seu turno, uma UEP composta é aquela onde as tarefas de perfuração e extração são desempenhadas
por uma plataforma e a de armazenagem por outra. No último caso é onde
se encaixa a especificação para a plataforma de Marlim Sul. A P40 é uma
unidade de perfuração e extração, enquanto a P38 é uma plataforma de armazenagem. Na verdade, a plataforma de armazenagem não passa de um navio-tanque com as devidas adaptações.
14.1.6. Os processos de negociação apresentaram diversas irregularidades, constatadas pela Auditoria Interna, e que levaram à constituição de uma Comissão de
Sindicância para apurá-las. Os trabalhos realizados foram minuciosos e esclarecedores, estando documentados nos Relatório de Auditoria AUDIN-E-5003-A/2000
(fls. 7/18, Volume 7) e Relatório da Comissão de Sindicância (fls. 116/132, Volume
9). Julgamos, portanto, desnecessário transcrever os relatos ali constantes.

Em face das irregularidades constatadas o Tribunal, por meio de usa auditoria,
sugeriu a aplicação das seguintes penalidades:
14.1.7. Por meio de carta ao Exmo. Sr. Ministro-Presidente Iram Saraiva,
datada de 23/08/2000 (fls. 1, Volume 7), a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS encaminhou ao Tribunal o Relatório da Comissão de Sindicância.
14.1.8. As irregularidades elencadas pela Comissão de Sindicância foram as
seguintes:
- não informação à Diretoria Executiva da exclusão dos Sistemas de Geração
de Energia Elétrica e de Ancoragem no decorrer das negociações diretas da
P40, gerando aditivos da ordem de US$ 47,2 milhões;
- deficiência na Estrutura de Negócio concebida para os contratos de afretamento das unidades P38 e P40, expondo a Petrobrás à risco financeiro de US$
218 milhões;
- inobservância de procedimento usual de contratação na negociação da P38,
gerando dúvidas quanto à legitimidade e economicidade do processo de consulta ao mercado;
- deficiência na análise econômica da proposta de contratação da P40, decorrente de utilização da taxa de juros acima do valor de mercado, subavaliando
o Valor Presente (VP) da unidade em US$ 46 milhões.
14.1.9. Envolvidos diretamente no episódio estiveram:
- ROBERTO FERNANDES ORZECHOWSKY, então chefe do SEGEN/EMBAR (56);
(56) Serviço de Engenharia / Empreendimento para Construção de Plataformas e Dutos Barracuda
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- ALCEU BARROSO LIMA NETO, então Superintendente do Serviço de
Engenharia - SEGEN;
- JOSÉ CARLOS DA FONSECA, então Superintendente do SEGEN;
- LUIZ CARLOS QUINTELLA FREIRE, então Superintendente-Adjunto de
Engenharia e Empreendimentos do SEGEN;
- SEBASTIÃO HENRIQUES VILARINHO, então Diretor da Área de Engenharia da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS.
14.1.10. Ao final de seus trabalhos, a Comissão de Sindicância chegou às
conclusões que seguem (fls. 130, Volume 9):
- ROBERTO FERNANDES ORZECHOWSKY, então chefe do SEGEN/EMBAR, pode ser responsabilizado por:
a) Exceder o limite de sua competência ao elaborar e entregar, em mãos, à
Mitsubishi, empresa que entrou no processo como financiadora do projeto, a
carta SEGEN/EMBAR-021/97, de 08/04/97 (fls. 30, Volume 8), que atribuiu
à BRASOIL a responsabilidade pelo fornecimento dos Sistemas de Geração
de Energia Elétrica e de Ancoragem da P40;
b) Omitir informações durante a fase de negociação na contratação da P40;
c) Dissimular informação em documento interno da Companhia, induzindo
seus superiores a erro de avaliação na contratação da P40;
d) Omitir informações ao E&P(57) sobre as condições finais pactuadas nos
contratos da P38 e P40;
(57) Superintendente de Exploração e Produção.
e) Fornecer à Mitsubishi, em 22/08/97, a Carta SEGEM/EMBAR 053/97,
contendo um CD com os requisitos para fornecimento da P38, sem que lhe
fosse autorizado e antes mesmo da decisão da Diretoria Executiva que autorizou a consulta ao mercado;
f) Descumprir determinação da Diretoria Executiva, em relação à participação dos demais Órgãos no processo de consulta ao mercado para contratação
da P38.
- ALCEU BARROSO LIMA NETO, então Superintendente do SEGEN, pode
ser responsabilizado por:
a) Não conferir documentos relevantes que lhe foram submetidos na contratação da P40;
b) Endossar informação dissimulada na contratação da P40;
c) Submeter informação dissimulada à apreciação de seus superiores, induzindo-os a erro de avaliação na contratação da P40;
d) Acompanhar superficialmente as atividades desenvolvidas por áreas subordinadas;
e) Exercer de forma falha a direção técnico-administrativa do SEGEN;
f) Deixar de cumprir determinação da Diretoria Executiva na contratação da P38.
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- JOSÉ CARLOS DA FONSECA, então Superintendente do SEGEN, pode
ser responsabilizado por:
a) Não conferir documentos relevantes que lhe foram submetidos para aquisição do Sistema de Geração de Energia da P40;
b) Endossar informação dissimulada para aquisição do Sistema de Geração
de Energia da P40;
c) Submeter informação dissimulada à apreciação de seus superiores, induzindo-os a erro de avaliação para aquisição do Sistema de Geração de Energia da P40.
- LUIZ CARLOS QUINTELLA FREIRE, então Superintendente-Adjunto de
Engenharia e Empreendimentos do SEGEN, pode ser responsabilizado por:
a) Acompanhar superficialmente as atividades desenvolvidas por área que lhe
estava diretamente subordinada.
- SEBASTIÃO HENRIQUES VILARINHO, então Diretor da Área de Engenharia da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, pode ser responsabilizado por:
a) Não conferir documentos relevantes que lhe foram submetidos na contratação da P38, P40 e na aquisição do Sistema de Geração de Energia da P40;
b) Endossar informação dissimulada na contratação e na aquisição do Sistema
de Geração de Energia da P40;
c) Submeter informação dissimulada à apreciação da Diretoria Executiva,
induzindo-a a erro de avaliação para aquisição do Sistema de Geração de
Energia da P40;
d) Exercer de forma falha a direção técnico-administrativa da Área de Engenharia.
14.1.11. Em decorrência das responsabilidades definidas no Relatório da Comissão de Sindicância, no Comunicado da Secretaria Geral da Petrobrás (SEGEPE) referente à Ata DE 4.268, ITEM 16, DE 17/08/2000, Pauta nº 630 (fls.
114, Volume 9), a Diretoria da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, entre
outras providências administrativas e legais, decidiu:
- demitir por justa causa ROBERTO FERNANDES ORZECHOWSKY e ALCEU BARROSO LIMA NETO;
- dispensar das funções de confiança que exerciam JOSÉ CARLOS DA FONSECA e LUIZ CARLOS QUINTELLA FREIRE.
14.1.12. Segundo informou o Sr. NELSON SÁ GOMES RAMALHO, Superintendente-Adjunto do Serviço Jurídico, não foi determinada qualquer punição ao Sr. SEBASTIÃO HENRIQUES VILARINHO porque ele, quando dos
atos punitivos, não mais era diretor da Empresa e não mantinha mais vínculo
empregatício com ela.
14.1.13. Os Srs. ROBERTO FERNANDES ORZECHOWSKY e ALCEU
BARROSO LIMA NETO foram readmitidos na Empresa por ordem judicial.
14.1.14. De referir, a publicação de matéria jornalística na Revista Época,
edição de 19 de março de 2001 (cópia às fls. 2/6, Volume 7), versando sobre
suspeitas de favorecimento à Marítima Petróleo e Engenharia por parte de
gestores da Petrobrás, na qual é feita citação ao caso sobre o qual versamos.
14.2. Parecer da Equipe
14.2.1. Tendo como base o apresentado tanto no Relatório de Auditoria AUDIN-E-5003-A/2000 quanto no Relatório da Comissão de Sindicância, todos
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os responsáveis nominados no subitem 0 são solidários com relação às irregularidades verificadas no subitem 0.

Algumas irregularidades ainda deveriam ser apuradas, mediante a oitiva dos
responsáveis, como se vê:
14.2.2. Restaram, no entanto, não esclarecidos pontos relacionados a algumas
irregularidades. Nos próximos parágrafos, serão feitos os questionamentos
pelos quais esta Equipe proporá a audiência dos responsáveis.
14.2.3. O primeiro questionamento é atinente à realização de aditamento
contratual por meio de instrumento ilegítimo. Foi emitida pelo Sr. Roberto
Fernandes Orzechowsky a carta SEGEN/EMBAR-021/97, de 08/04/97 (fls.
30, Volume 8), atribuindo à BRASOIL a responsabilidade pelo fornecimento
dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica e de Ancoragem da P40. Essa
alteração obrigaram que fossem feitos novos aditivos contratuais posteriores
que oneraram a Empresa em aproximadamente US$ 47,2 milhões.
14.2.4. Com relação à “não informação à Diretoria Executiva da exclusão
dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica e de Ancoragem no decorrer das negociações diretas da P40, gerando aditivos da ordem de US$
47,2 milhões”, os responsáveis devem explicar como foi assinado o contrato,
sem que nenhum dos superiores do Sr. ROBERTO FERNANDES ORZECHOWSKY houvesse verificado a exclusão de itens vitais para a existência
de um equipamento como uma plataforma de exploração e produção. Houve,
no mínimo, negligência no trato da coisa pública, visto que, como constante
do Relatório da Comissão de Sindicância, “O fato que positivamente ficou
evidenciado é que, a exceção da carta 021/97, os demais documentos examinados pela Comissão, originários do SEGEN, referentes à contratação dessa
Unidade, continham a chancela do Superintendente do Órgão.” (fls. 121,
Volume 9).
14.2.5. Surge aqui um novo senão: por que a Empresa aceitou passivamente as alterações contratuais se, originalmente, a proposta de fornecimento da plataforma P40 contemplava os Sistemas de Geração de Energia
Elétrica e de Ancoragem? Não está claro porque razão a empresa aceitou
pagar duas vezes pelos mesmos equipamentos.
14.2.6. Com relação à “deficiência na Estrutura de Negócio concebida
para os contratos de afretamento das unidades P38 e P40, expondo a
Petrobrás à risco financeiro de US$ 218 milhões”, mister se faz ressaltar
os trechos abaixo:
“Desde o início, foi caracterizado pela Linklaters & Paines(58) que a Mitsubishi não assumiria qualquer risco de construção, passando a ser meramente
acessório, à operação, os aspectos de ordem financeira, uma vez que o valor
da taxa de afretamento já estava previamente definido e acordado” (fls. 129,
Volume 9)
(58) Empresa de consultoria que assessora a PETROBRAS em alguns contratos regidos pela lei inglesa.
“A estruturação dada ao negócio, compreendendo os respectivos instrumentos contratuais, revelou-se inócua em termos de resguardar os interesses da
PETROBRAS na operação.” (fls. 129, Volume 9) (grifo nosso)
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“Para executar a conversão (das unidades contratadas), a PETRO DIA(59)
contratou a FPSO ENGENEERING INC (SPC criada pela MARÍTIMA para
assinar o contrato de conversão), que por sua vez, subcontratou a FPSO
CONSTRUCTION INC (outra SPC criada pela MARÍTIMA) para efetivamente realizar a conversão. Para controlar a conversão, a BRASOIL dispunha de dois instrumentos: o SUPERVISION AGREEMENT – garante o poder
de fiscalizar, atestar medição, realizar modificações de projeto e autorizar a
PETRO DIA a liberar pagamentos referentes a conversão – e o STEP-IN –
permite substituir a contratada mediante a comprovação de inadimplência.
(59) Special Purpose Company (SPC) criada pela Mitsubishi para ser proprietária e fazer contratos de afretamento com a BRASOIL, que subafretou as
unidades à PETROBRAS.
Apesar de alertados tempestivamente pela LINKLATERS – consultoria londrina que assessora a PETROBRAS em alguns contratos regidos pela lei
inglesa – SEGEN E SEFIN aceitaram a estruturação que imputava integralmente à PETROBRAS os riscos pela conversão das unidades, embora a responsabilidade pela contratação fosse da MITSUBISHI (PETRO DIA), eximida, contratualmente, de qualquer risco relacionado à conversão.
Na estruturação, a MARÍTIMA (FPSO ENGENEERING), contratada pela
PETRO DIA para realizar a conversão, pôde subcontratar empresa por ela
mesma constituída (FPSO CONSTRUCTION) para executar o serviço, sendo
Full Converction Contract o único instrumento com previsão de sanção por
inadimplência, porém adstrito aos pactuantes, ou seja, SPCs criadas pela
MARÍTIMA.
O STEP-IN foi assinado por PETRO DIA, BRASOIL e FPSO ENGENEERING, porém a FPSO CONSTRUCTION, 2ª empresa criada pela MARÍTIMA, era quem contratava fornecedores. Sendo assim, o instrumento se
mostra ineficaz, pois seu campo de utilização não alcança a atuação da
FPSO ENGENEERING. Na prática, percebe-se a criação de artifício para
marginalizar possíveis controles.
Cabe ressaltar que, no encaminhamento da documentação à D.E. sobre a estruturação a ser adotada – decisão constante da Ata 4.108, item 14, de 24-0797 – não houve menção sobre a participação da FPSO CONSTRUCTION,
o que veio a se concretizar posteriormente, com aquiescência do SEGEN.
Por outro lado, também não há evidências, nos documentos do negócio, de
contato formal entre SEGEN e LINKLATERS e entre os órgãos envolvidos a
respeito do risco negocial, o que constou apenas do anexo I (modelo de contrato de afretamento a ser assinado) do processo de aprovação.
Por fim, deve-se registrar o entendimento de que informações dessa relevância deveriam constar em destaque, rotineiramente, nos processos, de tal
sorte a que riscos do negócio se tornem plenamente conhecidos.” (fls. 16/17,
Volume 7) (grifos nossos)
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Sobre as deficiências do controle administrativo das contratações diz a auditoria:
14.2.7. Da mesma forma que na irregularidade anterior, houve flagrante negligência por parte dos administradores, submetendo a Empresa a risco de
prejuízo desnecessário e sobre o qual não poderia exercer nenhum controle.
14.2.8. Com relação a “inobservância de procedimento usual de contratação na negociação da P38, gerando dúvidas quanto à legitimidade e economicidade do processo de consulta ao mercado”, a principal constatação é
que não foi promovido processo licitatório. À época, a Empresa adotava a Lei
nº 8.666/93. Apesar de a situação ou o objeto da contratação não permitirem a
caracterização de caso dispensa ou de inexigibilidade de licitação, foi adotada
a negociação direta. Foram desobedecidos o art. 1º, parágrafo único. e art. 2º,
parágrafo único, daquela Lei. Além dos responsáveis já identificados no subitem 0, devem também ser chamados em audiência os integrantes da Diretoria
Executiva que aprovaram, pela Ata D.E. 4.115, item 15, de 11/09/97 (fls. 202,
Volume 9), a proposição de consulta ao mercado para aquisição da P38.
14.2.9. Com relação à “deficiência na análise econômica da proposta de
contratação da P40, decorrente de utilização da taxa de juros acima do
valor de mercado, subavaliando o Valor Presente (VP) da unidade em
US$ 46 milhões”, os responsáveis devem explicar a razão para adoção da
taxa de 11,5%, apesar de, no período, a Petrobrás vir obtendo a taxa média de
8,2%, LIBOR mais juros, para os seus financiamentos de longo prazo (segundo Relatório da Comissão de Sindicância - fls. 120, Volume 9).
14.2.10. Finalizando, entendemos que a Comissão de Sindicância deixou de
elencar uma irregularidade grave: não houve licitação para a contratação
da P40. Da mesma forma como para a P38, a realização de licitação, nos
moldes da Lei nº 8.666/93, era obrigatório para a P40. Portanto, mais uma
vez, houve inobservância de procedimento usual de contratação, gerando
dúvidas quanto à legitimidade e economicidade do processo de consulta
ao mercado.
14.2.11. Sendo assim, devem ser chamados em audiência os responsáveis
listados no subitem 0 e os integrantes da Diretoria Executiva que, pela Ata
D.E. 4.081, item 31, de 09/01/97 (fls. 239, Volume 9), determinaram que se
negociasse a aquisição da plataforma DB-100, aproveitando o oferecimento
realizado no processo licitatório para o Campo de Marlim (P37), para que
apresentem as razões de justificativa para a não realização de processo licitatório para a contratação da P40.

Sobre a divulgação dos contratos celebrados pela empresa destacou o seguinte:
15. PÁGINA CONTAS PÚBLICAS
15.1. Histórico
15.1.1. A Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, determinou que o Tribunal
de Contas da União criasse a homepage na rede de computadores Internet,
denominada de “Contas Públicas”, para divulgação de extensa gama de dados
e informações. Entre eles, as relações mensais de todas as compras feitas pela
Administração direta ou indireta.
15.1.2. Visando regulamentar a forma que os dados seriam disponibilizados,
o TCU editou a Instrução Normativa nº 28, de 5 de maio de 1999.
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15.1.3. São os próprios órgãos e entidades os responsáveis pela disponibilização, em páginas específicas de seus sites, dos dados e informações requeridas
na Lei. A fidedignidade desses dados e informações também é de responsabilidade desses órgãos e entidades.
15.1.4. Ao TCU cabe: manter a homepage “Contas Públicas”, provendo o
acesso organizado aos dados e informações por meio de links, que remeterão
às respectivas páginas específicas de cada órgão ou entidade; estabelecer, em
conjunto com cada um dos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais
envolvidos, a forma de apresentação dos dados e informações que integrarão
a homepage, visando à sua uniformização; verificar, nos sites dos órgãos e entidades responsáveis, a acessibilidade e adequação da forma de apresentação
dos dados e informações.
15.1.2. O sítio Contas Públicas da Petrobrás na Internet
15.2.1. Verificou-se a situação em que se encontra a implantação das informações do site Contas Públicas, conforme previsto na Lei nº 9.755/98 e disciplinado na Instrução Normativa/TCU nº 28/99, inclusive quanto às sugestões
relativas à uniformização dos dados.
15.2.2. Na Petrobrás, a implantação do sítio Contas Públicas ficou a cargo
da Superintendência de Controle (SUCON). Por isso, foi realizada entrevista
com os Srs. Luiz Gonzaga, Chefe da Divisão de Custos e Avaliação de Resultados – DIVAR/SUCON, e com o Sr. Fernando José Albuquerque, Técnico
em Contabilidade II.
15.2.3. O site foi implantado utilizando-se os dados constantes do Sistema
Base de Dados de Contratos (BDC) e tem atualização mensal, mantendo-se
disponíveis as informações referentes aos últimos 12 meses. O responsável
pela manutenção do BDC é o Sr. Fernando José Albuquerque e, por essa razão, a ele também ficou afeta a implantação da página na Internet.
15.2.4. Obedecendo aos ditames colimados no art. 1º da Lei nº 9.755/98, e
seus respectivos parágrafos, esta unidade técnica analisou as informações
apresentadas pela Petrobrás. Verificou-se que a página contém a maioria dos
dados exigidos pela lei, mas há informações que ainda não constam do site.
A análise da página e as sugestões para padronização constaram do Ofício nº
485/2000 - 1ª Secex, de 29/11/2000 (cópia às fls. 65/66, Volume Principal),
preparado e enviado após os trabalhos de campo.
15.2.5. Os responsáveis afirmaram que algumas informações não estavam
disponíveis na página por não fazerem parte do Sistema BDC, mas comprometeram-se a promover as modificações necessárias para que todas as sugestões constantes do Ofício nº 485/2000 - 1ª Secex fossem implementadas.
15.2.6. Mediante consulta ao site em 08/06/2001, verificamos que não constam, ainda, da home page contas públicas da Petrobrás os dados abaixo:
quantos aos instrumentos de contratos e aditivos:
a) fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibilidade;
b) modalidade da licitação;
c) número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade;
d) número do processo relativo ao aditivo;
e) nome e CNPJ/CPF do contratado;
f) datas de assinatura e de publicação do resumo do instrumento no respectivo
Diário Oficial;
g) vigência;
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h) programa de trabalho, quando cabível, dos recursos orçamentários relativos ao objeto;
i) valor global.
quanto às compras:
nome e CNPJ/CPF do fornecedor;
descrição do bem adquirido;
preço unitário de aquisição do bem;
quantidade adquirida do bem; e
valor total da aquisição.
15.2.7. Desse modo, propomos que seja assinado o prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da Decisão prolatada pelo Tribunal, para a adequação da página Contas Públicas da Petrobrás à Lei nº 9.755/98, à Instrução
Normativa/TCU nº 28, atentando-se ao disposto no parágrafo anterior bem
como às sugestões formuladas no Ofício nº 485/2000 - 1ª Secex.

Irregularidades diversas encontradas:
16. OUTRAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

16.1. Nos processos/pastas de documentos de negociação analisados pela
Equipe de Auditoria, foi verificada característica recorrente comum a todos:
não há numeração de folhas. Por mais prosaica que possa parecer, essa providência é um eficiente mecanismo de proteção das informações processuais.
A não existência de numeração de folhas permite que sejam retirados ou adicionados documentos, sem que haja possibilidade de controle.
16.2. Informações adicionadas ou retiradas podem ser decisivas para os trabalhos de auditoria. Este assunto não será objeto de maior aprofundamento no
decorrer da Instrução. Por conseguinte, já neste item, propomos que a Corte
de Contas faça determinação para que, doravante, todos os processos/pastas
de documentos da Petrobrás tenham suas folhas, obrigatoriamente, numeradas e rubricadas, obedecida a ordem cronológica de suas inclusões.

Encaminhamentos propostos pela auditoria:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
18.1. determinar à Petrobrás, no exercício das atribuições definidas pela
Constituição Federal a este Tribunal, ratificadas pela Súmula nº 347/STF, que
se abstenha de utilizar o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado, estabelecido pelo Decreto nº 2.745/98, por este haver exorbitado do poder regulamentar ao não obedecer as normas gerais de licitações e contratos
da Lei nº 8.666/93, atualmente, a única lei que dispõe sobre a matéria para a
Administração Pública;
18.2. determinar à Petrobrás que volte a reger suas licitações, contratações e
alienações pela Lei nº 8.666/93;
18.3. dar conhecimento da Decisão ao Congresso Nacional, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao Exmo. Sr. Ministro de Estado de
Minas e Energia e ao Sr. Presidente da Petrobrás;
18.4. determinar que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da Decisão, seja incluído na Base de Dados de Contratos o Contrato nº GEII 92902);
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18.5. determinar que todo o contrato assinado pela Petrobrás seja, obrigatoriamente, lançado no Sistema Base de Dados de Contratos - BDC, ou em outro que eventualmente venha a substituí-lo, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias da sua assinatura;
18.6. assinar prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que a Petrobrás insira os
dados faltantes abaixo no sítio Contas Públicas da Empresa em consonância
ao preceituado na Lei nº 9.755/98 e na IN/TCU nº 28 e observe as sugestões
constantes do Ofício nº 485/2000 - 1ª Secex.
- quantos aos instrumentos de contratos e aditivos:
a) fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibilidade;
b) modalidade da licitação;
c) número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade;
d) número do processo relativo ao aditivo;
e) nome e CNPJ/CPF do contratado;
f) datas de assinatura e de publicação do resumo do instrumento no respectivo
Diário Oficial;
g) vigência;
h) programa de trabalho, quando cabível, dos recursos orçamentários relativos ao objeto.
- quanto às compras:
a) nome e CNPJ/CPF do fornecedor;
b) preço unitário de aquisição do bem;
c) quantidade adquirida do bem.
18.7. determinar que todos os processos/pastas de documentos de qualquer
área da Petrobrás tenham suas folhas, obrigatoriamente, numeradas e rubricadas, obedecida a ordem cronológica de suas inclusões;

A Petrobras recorreu, por meio de pedido de reexame, assim caracterizado:
Cuidam os autos, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto pela Petrobras, contra a Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário (fls. 202/204, Vol. Principal),
por meio da qual esta Corte de Contas determinou à recorrente, no subitem 8.1,
que se abstivesse de aplicar às suas licitações e contratos o Decreto nº 2.745/1998
e o artigo 67 da Lei nº 9.478/1997, em razão de sua inconstitucionalidade, e observasse os ditames da Lei nº 8.666/1993 e o seu anterior regulamento próprio, até a
edição da lei de que trata o § 1º do artigo 173 da Constituição Federal, na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998.
2. Na mesma Decisão, o Tribunal decidiu aceitar como legítimos os atos praticados até aquele momento com arrimo nas normas consideradas inconstitucionais,
mas alertou a Empresa de que os atos futuros seriam considerados como irregulares por esta Corte e implicariam na responsabilização pessoal dos agentes que
lhes dessem causa, devendo a entidade valer-se, na realização de suas licitações e
celebração de seus contratos, das prescrições contidas na Lei nº 8.666/1993.
GRUPO II – CLASSE I – Plenário
TC 016.176/2000-5 (com 11 volumes)
Natureza: Pedido de Reexame
Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
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O pedido foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:
ACÓRDÃO Nº 560/2010 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 016.176/2000-5 (c/ 10 volumes)
1.1. Apenso: TC-013.195/2001-5.
2. Grupo II – Classe I – Assunto: Pedido de Reexame.
3. Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
5.1. Relator da deliberação combatida: Ministro Ubiratan Aguiar.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
7. Unidade: Secretaria de Recursos - Serur.
8. Advogados constituídos nos autos: Caroline Benvindos Caldas, OAB/DF
nº 20.246; Claudismar Zupiroli, OAB/DF nº 12.250; Ésio Costa Júnior, OAB/
RJ nº 59.121; Guilherme Rodrigues Dias, OAB/RJ nº 58.476; Gustavo Cortês
de Lima, OAB/DF nº 10.969; Marcelo Henrique Ferreira Lima Ellery, OAB/
DF nº 4.091/E; Marcos César Veiga Rios, OAB/DF nº 10.610; Nelson Sá Gomes Ramalho, OAB/RJ nº 37.506; Nilton Antônio de Almeida Maia, OAB/RJ
nº 67.460; Rui Berford Dias, OAB/RJ nº 18.238.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra a Decisão nº
663/2002-TCU-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts.
277, inciso II, e 286 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, para, no
mérito, negar-lhe provimento;
9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto
que a fundamentam, à recorrente, à Presidência da República, à Presidência
do Congresso Nacional, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, ao Presidente da Petrobrás, à Juíza de Direito do 1º Cartório
Cível de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, à Procuradoria
da República no Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria da República no
Estado de Sergipe.
10. Ata n° 9/2010 – Plenário.
11. Data da Sessão: 24/3/2010 – Ordinária.

Não se conformando a empresa entrou com embargos de declaração assim vazado:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ao Acórdão nº 560/2010-TCU-Plenário, por meio do qual
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este Tribunal negou provimento ao Recurso de Reexame por ela interposto e
manteve na íntegra o subitem 8.1 da Decisão nº 663/2002-Plenário, conforme
a seguir reproduzido:
“8.1. determinar à Petrobrás que se abstenha de aplicar às suas licitações e
contratos o Decreto 2.745/98 e o artigo 67 da Lei 9.478/97, em razão de sua
inconstitucionalidade, e observe os ditames da Lei 8.666/93 e o seu anterior
regulamento próprio, até a edição da lei de que trata o § 1º do artigo 173 da
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98;”
2. Alega a embargante que há evidente contradição entre o entendimento do
TCU e o do Poder Executivo, pois aquela Companhia não poderia, simultaneamente, atender a determinação do Tribunal (de utilizar a Lei 8.666/1993)
e ao parecer vinculante da AGU nº 15 (de utilizar o regulamento simplificado
a que se refere o art. 67 da Lei nº 9.487/1997), por se tratarem, segundo seu
entendimento, de diplomas legais excludentes.
3. A embargante ressalta que está vinculada aos termos do Parecer AC-15
da Advocacia Geral da União - AGU por previsão expressa em Lei Complementar, enquanto a possibilidade de expedição de recomendações e determinações pela Corte de Contas encontraria previsão expressa prevista no artigo
250 do Regimento Interno do TCU. Acrescenta ainda às suas considerações:
“[...] adotar tal Regimento em detrimento de uma norma de natureza de lei
complementar representaria a derrogação de uma lei – ressalte-se, aprovada
por maioria absoluta do Congresso Nacional, por um Regulamento, aprovada interna corporis por um órgão constitucionalmente designado como
auxiliar desse mesmo Congresso. É dizer, grosso modo, da subversão da hierarquia das normas”.
4. Entende a embargante que a questão nodal cuida da vinculação da Petrobras aos pareceres normativos da AGU, citando os seguintes dispositivos da
Lei complementar nº 73/1993:
“Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos
à aprovação do Presidente da República.
§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.”
5. Considera, dessa forma, como inquestionável a submissão da Petrobras aos
pareceres da AGU, uma vez que a citada Lei se aplica para a administração
federal direta e indireta, e que não caberia aos integrantes da administração
indireta, sob o regime jurídico de tutela administrativa face aos órgãos centrais do governo, ir de encontro à manifestação do ente criador. Dessa forma,
não lhe restaria outra alternativa, senão realizar seus procedimentos licitatórios com rígida subserviência ao Decreto nº 2.745/1998.
6. Com essas considerações a embargante requer a esta Corte que sejam suprimidas as contradições e omissões apontadas, de forma a esclarecer a fundamentação jurídica que autorizaria a Petrobras a descumprir os termos do
artigo 40, § 1º da Lei Complementar nº 73/1993.
7. Em suas considerações finais requer que sejam acolhidos os presentes embargos e, em consequência, seja atribuído tornado insubsistente subitem 8.1.
da Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário.
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Os embargos foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos:
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela
empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em face do Acórdão nº
560/2010-TCU-Plenário, que manteve na íntegra o subitem 8.1. da Decisão
nº 663/2002-TCU-Plenário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei nº 8.443/1992,
c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos
embargos de declaração opostos pela Petrobras para, no mérito, rejeitá-los,
mantendo-se inalterados os termos do Acórdão nº 560/2010-TCU-Plenário;
9.2. declarar que a reiteração, pela recorrente, de novos embargos declaratórios contra a presente deliberação, não suspenderá a consumação do trânsito
em julgado da Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário;
9.3. enviar à recorrente cópia do inteiro teor do presente acórdão, bem como
do relatório e voto que o fundamentam.

O que foi discutido em ambos os recursos foi o seguinte:
1-RECURSO DE REEXAME:
Mérito
5. A seguir, apresentaremos os argumentos da recorrente, de forma sintética,
seguidos das respectivas análises.
6. Preliminar: houve evidente engano do TCU no alegado exercício do controle difuso de constitucionalidade dos dispositivos tidos como inconstitucionais: art. 67 da Lei nº 9.478/1997, diretamente, e, indiretamente, o Decreto
nº 2.745/1998.
7. O TCU tomou duas normas, uma de normatividade abstrata e outra concreta, e as afastou do mundo jurídico, determinando que a Petrobras não
mais as aplicasse, o que caracterizaria o controle concentrado de constitucionalidade. Assim, teria usurpado competência privativa do Supremo Tribunal Federal - STF.
8. A declaração incidental de inconstitucionalidade seria sempre questão
prejudicial. Dessa forma, o TCU não poderia tratar dos citados normativos
como temas principais de sua apreciação.
9. Adiciona que o Decreto nº 2.745/1998 não admitiria o controle de constitucionalidade, pois seria norma destituída de abstração, generalidade e
impessoalidade.
10. Assim, propõe a nulidade do julgado condenatório.
2-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2. Alega a embargante que há evidente contradição entre o entendimento do
TCU e o do Poder Executivo, pois aquela Companhia não poderia, simultaneamente, atender a determinação do Tribunal (de utilizar a Lei 8.666/1993)
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e ao parecer vinculante da AGU nº 15 (de utilizar o regulamento simplificado
a que se refere o art. 67 da Lei nº 9.487/1997), por se tratarem, segundo seu
entendimento, de diplomas legais excludentes.
3. A embargante ressalta que está vinculada aos termos do Parecer AC-15
da Advocacia Geral da União - AGU por previsão expressa em Lei Complementar, enquanto a possibilidade de expedição de recomendações e determinações pela Corte de Contas encontraria previsão expressa prevista no artigo
250 do Regimento Interno do TCU. Acrescenta ainda às suas considerações:
“[...] adotar tal Regimento em detrimento de uma norma de natureza de lei
complementar representaria a derrogação de uma lei – ressalte-se, aprovada
por maioria absoluta do Congresso Nacional, por um Regulamento, aprovada interna corporis por um órgão constitucionalmente designado como
auxiliar desse mesmo Congresso. É dizer, grosso modo, da subversão da hierarquia das normas”.
4. Entende a embargante que a questão nodal cuida da vinculação da Petrobras aos pareceres normativos da AGU, citando os seguintes dispositivos da
Lei complementar nº 73/1993:
“Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos
à aprovação do Presidente da República.
§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.”
5. Considera, dessa forma, como inquestionável a submissão da Petrobras aos
pareceres da AGU, uma vez que a citada Lei se aplica para a administração
federal direta e indireta, e que não caberia aos integrantes da administração
indireta, sob o regime jurídico de tutela administrativa face aos órgãos centrais do governo, ir de encontro à manifestação do ente criador. Dessa forma,
não lhe restaria alternativa, senão realizar seus procedimentos licitatórios
com rígida subserviência ao Decreto nº 2.745/1998.
6. Com essas considerações a embargante requer a esta Corte que sejam suprimidas as contradições e omissões apontadas, de forma a esclarecer a fundamentação jurídica que autorizaria a Petrobras a descumprir os termos do
artigo 40, § 1º da Lei Complementar nº 73/1993.
7. Em suas considerações finais requer que sejam acolhidos os presentes embargos e, em consequência, seja atribuído tornado insubsistente subitem 8.1.
da Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário.

Como se pode ver a questão controvertida se circunscreve ao atendimento por
parte da PETROBRAS das disposições da lei de licitações em suas contratações e
sobre a constitucionalidade do Decreto nº 2.745/1998.
O TCU, por força do disposto na SÚMULA nº347 do STF, tem a competência para
declarar a constitucionalidade de ato regulamenta do poder público,como consta da
decisão atacada, verbis:
16. Inicialmente, cabe ressaltar o fundamento para a competência desta
Corte para exercer o controle difuso. Conforme expresso anteriormente, tal
controle de constitucionalidade é jurisdicional, ou seja, recai apenas no Po-
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der Judiciário. Entretanto, diante da competência para fiscalizar e controlar
atribuída pelo legislador constituinte originário a esta Corte de Contas, o
STF reconheceu, por meio da Súmula nº 347, a competência para exercer o
citado controle, verbis:
‘O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público’.
17. Conforme foi afirmado anteriormente, um dos pressupostos para o controle difuso é o seu caráter acessório. Límpida lição pode ser extraída da
obra do, hoje Ministro da Corte Suprema, Prof. Gilmar Ferreira Mendes:
‘Assim, a característica fundamental do controle concreto ou incidental de
normas parece ser o seu desenvolvimento inicial no curso de um processo,
no qual a questão constitucional configura ‘antecedente lógico e necessário
à declaração judicial que há de versar sobre a existência ou inexistência de
relação jurídica’’.
18. No caso em apreço, houve a realização de auditoria na Petrobras na área
de licitações e contratos. A fundamentação desses contratos residia no Decreto nº 2.745/1998, que teria regulamentado o art. 67 da Lei nº 9.478/1997.
Para a verificação da adequação desses processos licitatórios aos preceitos
admitidos para a Administração Pública, havia a necessidade prévia de discutir se os citados normativos guardavam compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio.
19. Diante dessa necessidade, foi emitido o juízo de inconstitucionalidade
por esta Corte. Assim, não houve uma discussão de normativos de forma
independente de qualquer realidade fática, em tese ou em abstrato. Ocorreu
a análise da adequação de normativos aos preceitos constitucionais como
questão acessória diante de um caso concreto.
20. A decisão aplica-se apenas à Petrobras, ou seja, não possui efeitos erga
omnes, característicos do controle concentrado. Nem os efeitos de tal declaração são dirigidos para qualquer retroação, conforme item expresso da
decisão condenatória (8.3).

O decreto nº2. 745/1998, prevê o seguinte:
DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Este Regulamento, editado nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e do art. 173, § 1º, da Constituição, com a redação dada pela Emenda
nº 19, de 4 de junho de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRÁS, para contratação de obras, serviços, compras e
alienações.
1.2 A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento pretendido pela PETROBRÁS e será
processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da
vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
1.3 Nenhuma obra ou serviço será licitado sem a aprovação do projeto básico
respectivo, com a definição das características, referências e demais
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elementos necessários ao perfeito entendimento, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, nem contratado, sem a provisão dos recursos financeiros
suficientes para sua execução e conclusão integral.
Sobre as modalidades de licitação diz que:
3.3 Para a escolha da modalidade de licitação serão levados em conta, dentre
outros, os seguintes fatores:
a) necessidade de atingimento do segmento industrial, comercial ou de negócios correspondente à obra, serviço ou fornecimento a ser contratado;
b) participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos;
c) satisfação dos prazos ou características especiais da contratação;
d) garantia e segurança dos bens e serviços a serem oferecidos;
1. velocidade de decisão, eficiência e presteza da operação industrial, comercial ou de negócios pretendida;
f) peculidaridades da atividade e do mercado de petróleo;
g) busca de padrões internacionais de qualidade e produtividade e aumento
da eficiência;
h) desempenho, qualidade e confiabilidade exigidos para os materiais e
equipamentos;
i) conhecimento do mercado fornecedor de materiais e equipamentos específicos da indústria de petróleo, permanentemente qualificados por mecanismos
que verifiquem e certifiquem suas instalações, procedimentos e sistemas de
qualidade, quando exigíveis.

Curioso que o Decreto tenha a previsão das modalidades de Concorrência,
Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão, porém sem o regramento que a Lei
nº 8.666/93 estabelece no seu artigo 23, atinente aos limites, donde se pode concluir
que se pode utilizar o convite para contratações de grande vulto.
É de conhecimento geral que as licitações levadas a efeito na modalidade de convite
atingem um grupo de fornecedores menor, são dirigidas aos fornecedores cadastrados
ou não cadastrados, portanto não são adequadas para as contratações de grande
vulto,que na lei de licitações, somente podem ser realizadas nessa modalidade as
compras até o limite de oitenta mil reais e as obras e serviços de engenharia no
limite de cento e cinquenta mil reais.
Neste particular o Decreto abriu uma ampla possibilidade de contratações dirigidas,
o que faz com que o Tribunal de Contas tenha razão em suas preocupações, conforme
exposto anteriormente.
Se a matéria possui assento pacífico no Tribunal de Contas da União o mesmo não
se pode dizer do Supremo Tribunal Federal, como veremos no tópico seguinte.

POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Como não existe pronunciamento definitivo do Supremo sobre o tema, vejamos algumas decisões recentes:
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Notícias STF
Terça-feira, 20 de janeiro de 2009
Petrobras pede ao STF confirmação de que não se submete à Lei de Licitações
A Petrobras recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para buscar o reconhecimento de que, por sua condição de sociedade de
economia mista que atua em regime de concorrência com empresas privadas, não precisa se submeter aos procedimentos previstos na Lei de
Licitações (Lei 8.666/93).
Para isso, impetrou no STF Mandado de Segurança (MS 27837), com pedido
de liminar, contra uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de
2004, que determinou à empresa a utilização dos procedimentos previstos na
Lei 8.666/93 para realizar contratações visando a realização de obras de ampliação do gasoduto Lagoa Parda-Vitória (ES). A decisão foi confirmada pelo
Tribunal de Contas em setembro de 2008, na análise de pedido de reexame
feito pela empresa.
De acordo com o advogado da empresa, para realizar as obras a Petrobras
realizou uma série de contratos com diversas empresas privadas. Esses contratos foram regidos pelo Procedimento Licitatório Simplificado, disposto no
Decreto Presidencial 2.745/98. Mas o TCU determinou, em sua decisão, que
a empresa deveria adequar os contratos à Lei de Licitações.
Precedentes
Já existem precedentes do STF, em liminares, diz o advogado, reconhecendo
que, por não deter mais o monopólio do petróleo e atuar em regime de concorrência e competição com empresas privadas, a Petrobras pode fazer uso do
Procedimento Licitatório Simplificado, previsto no Decreto 2.745/98.
Conforme relata a ação, a Petrobras deixou de deter o monopólio sobre o
petróleo desde a aprovação da Emenda Constitucional 9/95. Desde então, a
empresa passou a atuar em um ambiente de livre concorrência, o que acabou
sendo explicitado na Lei 9.478/97. Foi esta mesma lei, revela o advogado,
que excluiu a Petrobras “do inadequado e incompatível sistema de licitação e
contratação imposto pela Lei 8.666/93, autorizando a União Federal a definir
procedimento licitatório simplificado mediante decreto”.
Obra
A obra em questão foi feita para ampliar a capacidade de compressão do gasoduto Lagoa Parda-Vitória, no Espírito Santo, de 1 milhão para 1,45 milhão
de metros cúbicos por dia. O projeto visava adequar a infra-estrutura de gasodutos à demanda por gás natural, principalmente das plantas termelétricas
previstas no programa Emergencial de Termelétrica, nos anos de 2001 e 2002,
e no Programa Prioritário de Termelétrica, a partir do ano de 2003.
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RE 441280 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Processo físico)
Origem:

RS - RIO GRANDE DO SUL

Relator:

MIN. DIAS TOFFOLI

RECTE.(S)

FROTA DE PETROLEIROS DO SUL LTDA - PETROSUL E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S)

ANA FRAZÃO E OUTRO(A/S)

RECDO.(A/S)

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADV.(A/S)

CANDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO E OUTRO(A

Quarta-feira, 03 de agosto de 2011
Adiada discussão sobre aplicação da Lei de Licitações à Petrobras
Pedido de vista do ministro Luiz Fux adiou a conclusão do julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 441280 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). A discussão contida no RE diz respeito à obrigação ou não da
Petrobras de se submeter à Lei de Licitações (Lei 8.666/93).
Por meio do recurso, a Frota de Petroleiros do Sul Ltda. (Petrosul) pretende
reformar decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que
reconheceu ser legal o ato da Petrobras que cancelou contrato mantido com
a recorrente e submeteu o serviço de fretamento de navios para transporte de
suas cargas para outra empresa.
O recurso discute se a Petrobras – uma sociedade de economia mista – deve
se submeter ao regime previsto na Lei 8.666/93, conforme prevê o artigo 1º,
parágrafo 1º, da norma. Consta dos autos que a Petrosul mantinha contrato
com a Petrobras desde 1984, fretando seus navios para transporte de petróleo.
Em 1994, contudo, a Petrobras teria dispensado a empresa gaúcha e contratado outra.
Até o momento houve dois votos: o do relator, ministro Dias Toffoli, pelo não
provimento do recurso, por considerar correto o acórdão questionado, e o do
ministro Marco Aurélio, que abriu divergência ao entender que deve ser observada a lei de licitações e contratos. Em seguida, o ministro Luiz Fuz pediu
vista dos autos, ressaltando que a matéria apresenta “polêmica exarcebada”.
Voto do relator
Toffoli negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Petrosul.
“A agilidade que se exige das empresas que atuam no mercado é absolutamente incompatível com o sistema rígido de licitação, como este imposto pela
Lei 8.666”, disse o ministro, ressaltando que a decisão do TJ-RS não deve ser
modificada.
“O estado moderno no exercício das atividades econômicas encontra-se exposto à necessidade de enfrentar o mercado internacional adequando-se às suas
exigências sob pena de ficar ultrapassado e correr o risco de derrocada econômica com graves consequências para os seus cidadãos. Por isso, ao longo do
tempo foram criados mecanismos próprios para que isso fosse factível”, salientou. Para Toffoli, essa é a base da criação de sociedade de economia mista.
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De acordo com o relator, é incompatível exigir que essas sociedades “que
nasceram das entranhas do Estado – para competir no mercado de exploração
de bens e serviços – fiquem subordinadas a regime administrativo próprio dos
serviços públicos”. Conforme o ministro, tais sociedades seriam incapazes
de desafiar “a realidade da prática comercial aguerrida com que se deparam
diuturnamente no desempenho de suas atividades comerciais”.
Dessa forma, o ministro Dias Toffoli entendeu que as empresas de economia
mista que disputam livremente o mercado devem estar submetidas a regime
próprio diferenciado. Ele observou que a própria Constituição Federal conferiu a essas empresas o regime de empresas privadas.
Divergência
De forma contrária ao voto do relator, o ministro Marco Aurélio se manifestou pelo provimento do RE a fim de que seja reformado o acórdão contestado
e restabelecida a sentença. Ele concluiu no sentido de que sociedade de economia mista deve contratar mediante licitação.
“Em época de tantos desmandos, de tanto desprezo quanto à coisa pública gênero, os cuidados devem ser maiores, objetivando a eficácia do ordenamento
jurídico constitucional”, disse o ministro no início de seu voto. Ele ressaltou
que alguns diplomas, como a Lei de Licitações, “são intocáveis”.
Ao citar o artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a Administração Pública, o ministro afirmou que a razão do preceito contido no inciso
XXI* do artigo constitucional é única. Segundo o ministro Marco Aurélio, o
objetivo da norma é “evitar que interesses maiores venham a ser norteados
em termos de contratação por uma certa política reinante, beneficiando-se em
contrariedade manifesta a noções comezinhas de República e Democracia
este ou aquele cidadão em detrimento de outros”.
Segundo ainda o ministro Marco Aurélio deve haver lei formal e material produzida pelo Congresso Nacional dispondo sobre regime licitatório referente
às empresas públicas e sociedades de economia mista. Também observou
que o provimento do recurso implica o restabelecimento da decisão quanto à
obrigação de indenizar, “considerados os danos emergentes e os lucros cessantes”. “É que a reforma verificada no âmbito do TJ-RS decorreu, acima de
tudo, da denominada abertura do mercado”, afirmou.
EC/AD
* Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
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Como se vê a matéria ainda divide as opiniões dos ministros do STF, ainda pendente de uma manifestação conclusiva e mesmo que esta venha a ocorrer algumas questões merecerão reflexão,na busca de contratações mais vantajosas para a Petrobrás.
A respeito do tema veja o ensinamento de Inocêncio Mártires Coelho10:
Muito embora os princípios expressos no art. 37, caput, da CF/88 sejam de
evidente importância, tanto que aí estão inseridos, existem também princípios implícitos, como o do interesse público, também chamado de finalidade pública, que
merece destaque, nesse contexto, por ser fundamental para toda discussão administrativo-constitucional. O interesse público deve guiar a atividade administrativa do
Estado constitucional, o Estado deve ser movido por interesses que transcendam o
plano dos direitos subjetivos envolvidos nas relações de que toma parte. A noção
de bem-estar coletivo apresenta-se primordial, porquanto a história do Estado de
Direito e de sua intrínseca ligação com as dimensões dos direitos fundamentais
revelam que os interesses individuais se coletivizam ou se tornam transindividuais
para as sociedades contemporâneas.
O sistema constitucional da Administração Pública brasileira foi estabelecido como
um conjunto de princípios, subprincípios e alguma regras, considerados necessários
à garantia de sua ordem e unidade internas, a fim de que as entidades e órgãos possam atuar, na maior harmonia possível, para a consecução dos seus fins.
Assim, a discussão sobre a Administração Púbica, do prisma constitucional,
importa a análise das entidades e órgãos que dão vida à prática administrativo-constitucional brasileira, bem como dos principais problemas por ela enfrentados na condução das atividades estatais de caráter administrativo.
Questões da rotina administrativa – como a prática de atos administrativos, a
realização e condução de licitações e de concursos públicos, e a celebração de
contratos administrativos – são postas ao Judiciário, especialmente perante o
Supremo Tribunal Federal, para que se decida se estão em conformidade com
os respectivos princípios constitucionais.
[...]
O sistema constitucional brasileiro optou pelo modelo descentralizado de administração, ou seja, aquele que contempla a existência de diversas entidades e órgãos com competência diferenciadas para a realização das atividades
administrativas. A doutrina especializada trata do tema a partir da distinção
entre Administração Pública direta e indireta, não havendo um critério substantivo e unânime para estabelecer essa distinção. Doutrinadores, legislação e
jurisprudência também não são consentâneos na definição das entidades que
compõem a Administração Pública direta e indireta.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a Administração Direta da União
é aquela regulada pela Lei n. 9.649/98, a qual se ocupa, notadamente, da organização da Presidência da República e dos Ministérios.
[...]
Também as sociedades de economia mista são obrigatoriamente criadas por
lei, como instrumento de ação do Estado (tais como as empresas públicas),
sendo dotadas de personalidade jurídica de direito privado, mas submetidas
10

In MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, 875-881.
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a regras decorrentes do interesse público que inspira a sua instituição. Têm
natureza auxiliar na ação governamental e são constituídas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria,
à União ou entidade da Administração indireta. A principal distinção entre
as sociedades de economia mista e as empresas públicas está no fato de que
o capital das empresas públicas é constituído por recursos que vêm das pessoas jurídicas de direito público ou de entidades da administração indireta,
enquanto nas sociedades de economia mista conjugam-se recursos públicos
e recursos privados, provenientes de pessoas jurídicas de direito público ou
de entidades da Administração indireta, havendo prevalência acionária, para
efeitos de voto, das pessoas jurídicas governamentais.
[...]
O que deve ficar claro é que tanto empresas públicas quanto sociedades de
economia mista, apesar de sua natureza jurídica privada, em virtude da exploração de atividade econômica com intuito de lucro, são coadjuvantes do
Estado na busca pela realização do interesse público. Isso implica que os
princípios informam a Administração Pública também vinculam essa entidades, tendo em vista os escopos que as leis instituidoras estabeleceram, ainda
quando para a consecução desses objetivos venham a associar-se capitais públicos e privados, no regime de parcerias autorizado pelo já referido art. 241
da Constituição Federal.
Ademais, a Constituição de 1988 tratou, expressamente, das autarquias e fundações públicas, das empresas públicas e sociedades de economia mista no
capítulo pertinente à Administração Pública, expressos e implícitos, a elas
também devem ser aplicados, inclusive às chamadas agências reguladoras,
cujas competências institucionais configuram o exercício de atividades típicas de Estado, como se infere das leis que as criaram e do que restou assentado quando do exame pelo STF da ADI 2.310/DF.

Sobre o fundamento constitucional das licitações, segue o ensinamento da
Marçal Justen Filho11:
Os institutos da licitação e do contrato administrativo envolvem normas de
diversa natureza (Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Comercial,
Direito Penal, Direito Financeiro, Direito Processual Penal etc.). A disciplina normativa das licitações e contratos administrativos é integrada não
apenas pela atual Lei nº 8.666. O núcleo primordial da disciplina encontra-se na Constituição Federal, que consagra os princípios e normas fundamentais acerca da organização do Estado e do desenvolvimento da atividade
da Administração. Em virtude do princípio da constitucionalidade (hierarquia das leis), a disciplina das licitações e contratos administrativos deve
ser procurada primeiramente na Constituição. Mesmo quando se recorra à
legislação inferior, deve ter-se em vista a superioridade da Constituição.
Em inúmeras passagens, a atual Lei restringe-se a repetir preceitos cons11

JUSTEN FILHO, Marçal - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Dialética, 2010, p. 14.
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titucionais – como não poderia deixar de ser. Em outros casos, há silêncio
ou omissão da Lei. Isso não pode ser interpretado como afastamento dos
comandos constitucionais. A incompatibilidade entre a Lei e a Constituição
se soluciona através da aplicação da última.
Também pode ser encontradas regras em outros diplomas, envolvendo temas
relevantes para o direito das licitações e contratações administrativas. A matéria de capacidade jurídica e de fato encontra-se subordinada ao Código Civil,
que também dispõe sobre a atividade empresarial, o comerciante individual
e as sociedades mercantis; há regras no Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1965) acerca de quitação de tributos e regularidade da situação fiscal etc.
O art. 1º, caput, não exclui a aplicação de outros diplomas legais, inclusive
de direito privado, em matéria de licitações e contratos administrativos. O
restante da legislação será aplicável subsidiariamente, desde que haja compatibilidade com peculiaridades do regime de direito público.

Sobre a incidência do princípio da licitação, diz Marçal12:
Todas as entidades integrantes da Administração Pública, mesmo indireta,
subordinam-se à disciplina constitucional correspondente. O caput do art. 37
da CF/88 consagra princípios aplicáveis uniformemente a todas as manifestações de atividade administrativa do Estado, seja no âmbito da Administração
Direta, como no tocante à indireta.
Não é diferente a natureza e extensão do inc. XXI do mesmo art. 37 da CF. Esse
dispositivo não indica alguma espécie de disciplina, relativamente à natureza
do regime jurídico-licitacional. Prevê, apenas, a regra da licitação prévia para as
contratações administrativas. Admite exceções, cuja disciplina será prevista em
lei. Consagra o princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira
do contrato administrativo. Restringe a admissibilidade de exigências de habilitação. Todos esses postulados têm natureza principiológica ampla e se aplicam
indistintamente à Administração direta e indireta.
Por isso, a natureza privada da entidade não afasta a sua submissão ao regime
licitatório. Nessa linha, aliás, pode lembrar-se decisão do STJ no sentido de que
“A obrigatoriedade de observar o regime de licitações decorre do disposto
no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e, antes mesmo do advento da Lei
8.666/93, as sociedades de economia mista já estavam subordinadas ao dever
de licitar. 3. Malgrado sejam regidas pelo direito privado, as sociedades de
economia mista, ainda que explorem atividade econômica, integram a Administração Pública estando jungidas aos princípios norteadores da atuação do
Poder Público, notadamente a impessoalidade e a moralidade.
Daí não se segue, no entanto, que o regime licitatório deva ser rigorosamente
idêntico para todas essas entidades. Existem peculiaridades que devem ser
reconhecidas, tal como referido no próprio texto da constituição, conforme
abaixo exposto.

12

JUSTEN FILHO, Marçal. Op. Cit., p.22.
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Como se vê a doutrina, majoritariamente, considera que é obrigação constitucional o exercício da licitação pelas empresas organizadas sobre a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao ente público.

PERSPECTIVAS
A PETROBRAS criou uma empresa para viabilizar suas contratações denominada PETRONECT, que assim se define:
A Petronect foi criada em 18 de outubro de 2002 por iniciativa da Petrobras
para prover serviços de comércio eletrônico relacionados à aquisição de
bens e serviços. É uma sociedade com participação da Petrobras, através de
sua subsidiária e-Petro, SAP e Accenture. Desde a sua criação a Petronect
tem atuado exclusivamente para as empresas do Grupo Petrobras e seus
fornecedores.
Em agosto de 2003 a Petronect iniciou a operação no ambiente de Internet
do Portal de Compras e Contratações com funcionalidades para aquisição de
bens e serviços. Por ele são realizadas transações que vão desde solicitações
de cotação e envio de propostas até a gestão de contratações e gerenciamento
dos pedidos.
Em agosto de 2009, o escopo de atuação da Petronect foi ampliado. Conforme necessidade da Petrobras, no intuito de suportar sua nova abordagem
no processo de compras, a Petronect foi contratada para realizar o serviço
de obtenção de cotações para pequenas compras, nomeado como Serviço de
Cotações. Esse serviço não contempla a escolha de fornecedores, autorização
da compra e a realização do pagamento.
Em Setembro de 2010, a Petronect iniciou uma nova etapa de expansão dos
seus serviços devido a uma demanda da área financeira da Petrobras criando
um novo Portal para viabilizar o Programa Progredir. Este programa visa ampliar o acesso a crédito e facilitar a implantação e crescimento sustentável da
Cadeia de Fornecedores da Petrobras.
A sede da Petronect está localizada na Rua da Assembleia, 10 - sala 901 / CEP
20011-901, no Centro do Rio de Janeiro - RJ – Brasil

Atribuições:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecionar as empresas para um convite ou leilão;
Elaborar o edital de licitação e especificação da contratação;
Escolher a modalidade Convite 1 envelope, 2 envelopes ou leilão;
Esclarecer as dúvidas do mercado sobre o processo de contratação;
Classificar as empresas e comunicar o vencedor da licitação;
Solicitar o registro de empresas no portal Petronect;
Cadastrar ou retirar empresas do cadastro Petrobras;
Disponibilizar o funcionamento do portal para os clientes;
Fornecer login e senha para empresas previamente autorizadas pela
Petrobras;
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Treinar usuários do Grupo Petrobras e Fornecedores para uso do
portal Petronect;
Prover suporte para o uso do portal Petronect;
Registrar os fornecedores no Portal, conforme solicitação da Petrobras.

O Portal Petronect é o meio eletrônico pelo qual o Grupo Petrobras realiza
compras e contratações.
No portal podemos ver que a quantidade de processos realizados para contratação em 2011 somam na cotação eletrônica 133,5 mil para dispensa de licitação,
convite 1 envelope 11,3 mil,convite 2 envelopes 3,5 mil,convite com demonstrativo
de preços 2,4 mil e leilão direto 159.
Segundo o portal existem 7,012 bilhões de reais de contratações em vigor na
PETROBRÁS, mas não esclarece qual foi o procedimento adotado para as contratações que compõem este montante.
Assim, depreende-se do que acima se expôs que o atual formato de contratação da Petrobrás não atende aos princípios constitucionais que regem as contratações públicas, principalmente os da economicidade, transparência e legalidade.
Nesse sentido é importante trazer ao estudo os ensinamentos de Bakhtin13,
sobre a análise do discurso:
O objetivo das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca
coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado.
A máscara, a ribalta, o palco, o espaço ideal etc. como formas reais de expressão da representatividade do ser (e não da singularidade e da materialidade) e
da relação desinteressada com ele. A exatidão, seu significado e seus limites.
A exatidão pressupõe a coincidência da coisa consigo mesma. A exatidão é
necessária para a assimilação prática. O ser que se autorrevela não pode ser
forçado e tolhido. Ele é livre e por essa razão não apresenta nenhuma garantia. Por isso o conhecimento aqui não nos pode dar nada nem garantia. Por
isso o conhecimento aqui não nos pode dar nada nem garantia. Por isso o
conhecimento aqui não nos pode dar nada nem garantir, por exemplo, a imortalidade como fato estabelecido com precisão e dotado de importância prática
para a nossa vida. “Acredita no que diz o coração, não há garantias do céu”.

Para compreender as mudanças ocorridas na sociedade moderna em relação a
concepção e estado e de proteção do cidadão vejamos como se posiciona Castel14:
Dei a este trabalho o título de As metamorfoses da questão social.
“Metamorfoses”, dialética do mesmo e do diferente: evidenciar as transformações históricas desse modelo, sublinhar o que suas principais cristalizações comportam, ao mesmo tempo, de novo e de permanente, ainda que sob
13
14

BAKHTIN, Mikhail, Estética da Criação Verbal, São Paulo – Martins Fontes – 2006, p. 395.
CASTEL, Robert, As metamorfoses da questão social: Uma crônica do salário, Rio de Janeiro - Vozes – 1998, p. 27.
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formas que não as tornam imediatamente reconhecíveis. Porque, é claro, os
conteúdos concretos de noções como estabilidade, instabilidade ou expulsão
do emprego, inserção relacional, fragilidade dos suportes protetores ou isolamento social são agora completamente distintos do que eram nas sociedades
pré-industriais ou no século XIX. Inclusive, são muito diferentes hoje do que
eram há apenas vinte anos.

As consequências da globalização são apontadas por Bauman15, onde se destaca a fluidez das relações sociais na realidade da sociedade globalizada, assim;
Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas
maneiras, na história da modernidade.
Concordo prontamente que tal proposição deve fazer vacilar quem transita à
vontade no “discurso da modernidade” e está familiarizado com o vocabulário usado normalmente para narrar a história moderna. Mas a modernidade
não foi um processo de “liquefação” desde o começo? Não foi o “derretimento dos sólidos” seu maior passatempo e principal realização? Em outras
palavras, a modernidade não foi “fluida” desde sua concepção?
Essas e outras objeções semelhantes são justificadas, e o parecerão ainda mais
se lembrarmos que a famosa frase sobre “derreter os sólidos”, quando cunhada há um século e meio pelos autores do Manifesto comunista, referia-se ao
tratamento que o autoconsiderava estagnada demais para seu gosto e resistente demais para mudar e amoldar-se a suas ambições – porque congelada em
seus caminhos habituais. Se o “espírito” era “moderno”, ele o era na medida
em que estava determinado que a realidade deveria ser emancipada da “mão
morta” de sua própria história – e isso só poderia ser feito derretendo os sólidos (isto é, por definição, dissolvendo o que quer que persistisse no tempo e
fosse infenso à sua passagem ou imune a seu fluxo). Essa intenção clamava,
por sua vez, pela “profanação do sagrado”: pelo repúdio e destronamento
do passado, e, antes e acima de tudo, da “tradição” – isto é, o sedimento ou
resíduo do passado no presente; clamava pelo esmagamento da armadura protetora forjada de crenças e lealdades que permitiam que os sólidos resistissem
à “liquefação”.

Outro aspecto importante é o sentido que uma companhia assume nesta sociedade;
“A companhia pertence às pessoas que nela investem – não aos seus empregados,
fornecedores ou à localidade em que se situa.”
Foi assim que Albert J. Dunlap, o célebre “racionalizador” da empresa moderna
(um dépeceur – um “açougueiro”, um “esquartejador” – na maliciosa mas precisa
definição do sociólogo Denis Duclos, do Central Nacional de Pesquisas Sociais
da França) resumiu seu credo no autocongratulante relato de suas atividades que a
Times Books publicou para esclarecimento e edificação de todos os que buscam o
progresso econômico.
15
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O que Dunlap tinha em mente não era, naturalmente, a simples questão de
“pertencer” como sendo apenas mais um nome para a questão puramente legal da propriedade, dificilmente contestada e menos ainda necessitada de reafirmação – quanto mais de uma reafirmação tão enfática. O que ele tinha em
mente era, sobretudo, o que o resto da frase implicava: que os empregados,
os fornecedores e os porta-vozes da comunidade não tem voz nas decisões
que os investidores podem tomar; e que os verdadeiros tomadores de decisão,
as “pessoas que investem”, têm o direito de descartar, de declarar irrelevante
e inválido qualquer postulado que os demais possam fazer sobre a maneira
como elas dirigem a companhia.

Mobilidade na sociedade e na internet.
Dentre todos os fatores técnicos da mobilidade, um papel particularmente
importante foi desempenhado pelo transporte da informação – o tipo de
comunicação que não envolve o movimento de corpos físicos ou só o
faz secundária e marginalmente. Desenvolveram-se de forma consistente
meios técnicos que também permitiram à informação viajar independente
dos seus portadores físicos – e independente também dos objetos sobre
os quais informava: meios que libertaram os “significantes” do controle
dos “significados”. A separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos dos seus portadores e objetos permitiu por sua vez a
diferenciação de suas velocidades: o movimento da informação ganhava
velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a
mudança da situação sobre o qual se informava. Afinal, o aparecimento da
rede mundial de computadores pôs fim – no que diz respeito à informação
– à própria noção de “viagem” (e de “distância” a ser percorrida), tornando a informação instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na
teoria como na prática.

Portanto, vivemos numa sociedade em rede, na qual as relações entre o Estado
e suas organizações, como as sociedades de economia mista, podem contratar por
meio da tecnologia da informação, com o uso dos instrumentos virtuais, a exemplo
do pregão eletrônico instituído pela Lei nº 10.520/2002, a qual foi introduzida no
ordenamento jurídico para dar maior transparência e agilidade nas contratações da
administração pública federal, representando hoje cerca de 70 % das transações
efetuadas pela administração por meio do sistema COMPRASNET.
É importante salientar, com base em Castells16, o opoio que estas novas tecnologias
oferecem à administração pública, veja:
Devido a sua penetrabilidade em todas as esferas da atividade humana, a
revolução da tecnologia da informação será meu ponto inicial para analisar a complexidade da nova economia, sociedade e cultura em formação.
16
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Essa opção metodológica não sugere que novas formas e processos sociais
surgem em consequência da transformação tecnológica. É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da
transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado
final depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o dilema do
determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado
que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou
representada sem suas ferramentas tecnológicas.
A ênfase nos dispositivos personalizados, na interatividade, na formação de
redes e na busca incansável de novas descobertas tecnológicas, mesmo quando não faziam muito sentido comercial, não combinava com a tradição, de
certa forma cautelosa, do mundo corporativo. Meio inconscientemente, a revolução da tecnologia da informação difundiu pela cultura mais significativa
de nossas sociedades o espírito libertário dos movimentos dos anos 60. No
entanto, logo que se propagaram e foram apropriadas por diferentes países,
várias culturas, organizações diversas e diferentes objetivos, as novas tecnologias da informação explodiram em todos os tipos de aplicações e usos que,
por sua vez, produziram inovações tecnológicas, acelerando a velocidade e
ampliando o escopo das transformações tecnológicas, bem como diversificando suas fontes. Um exemplo nos ajudará a entender a importância das
consequências sociais involuntária da tecnologia.

É necessário que a administração pública se adapte às novas tecnologias de
modo a realizar sua missão constitucional de celeridade e transparência, que o discurso seja efetivado na prática cotidiana de suas contratações.
Nesse sentido o uso da tecnologia da informação é uma alternativa que se impõe, uma vez que vivemos numa sociedade em rede, como já foi dito.
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CONCLUSÃO
A revisão da base legal utilizada pela Petrobras para a realização de suas contratações afigura-se como uma medida que se impõe, bem como a utilização dos
meios oferecidos pela tecnologia da informação.
A inovação tecnológica é papel do estado, como salienta Melo17, portanto,
considerando que as empresas organizadas sob a forma de sociedades de economia
mista são partes do Estado nacional, devem contribuir com a inovação a partir de
suas contratações, elo fundamental na manutenção de suas atividades.
Neste sentido o pregão eletrônico, com ajustes para a empresa, poderia ser uma
alternativa para a Petrobras, garantindo agilidade e transparência em seus negócios.
No Portal Transparência pública que está na internet podemos visualizar
as contratações, mas a forma como foram efetivadas em sua imensa maioria é
por dispensa ou inexigibilidade de licitação, o que confirma a necessidade de
mudança no marco legal destas contratações, embora o discurso oficial seja de
que cumprem a legislação, vale dizer: a legislação questionada pelo TCU e que
aguarda decisão final do STF.
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A temporalidade na argumentação e seu reflexo
na fundamentação dos direitos humanos
Temporality in argumentation and its reflex
in the foundation of human rights
Rafael Mario Iorio Filho1
Fernanda Duarte2

RESUMO
A temporalidade na argumentação e seu reflexo na fundamentação dos Direitos Humanos objetiva demonstrar a tese de Chaïm PERELMAN e Lucie Olbrechts-TYTECA, que alega ser o tempo o elemento de diferenciação primordial entre
os meios de prova argumentação e demonstração, seja aplicável como dois eixos
classificatórios das vertentes significativas do discurso dos Direitos Humanos. Para
tanto, estrutura-se em 2 grandes partes que versam respectivamente sobre: 1) a tese
da temporalidade como característica primordial da argumentação e sua utilização
como instrumento taxionômico das matrizes teóricas dos fundamentos dos Direitos
Humanos; e, 2) a fundamentação suficiente e a salvaguarda dos Direitos Humanos
como o entre-lugar das teses acerca das justificativas dos Direitos do Homem.
PALAVRAS-CHAVE
Direitos Humanos; temporalidade; argumentação; demonstração.
ABSTRACT
Temporality in argumentation and its reflex in the foundation of Human Rights
seek to demonstrate the Chaïm PERELMAN & Lucie Olbrechts-TYTECA’s thesis
applicability as two classifying axis of the significant versants of the Human Right’s
speech and the claim that time is the key element in differentiation among the means
of proof argumentation and demonstration. Therefore, it’s been divided in two parts
versifying about, respectively: 1) the temporality thesis as the prime characteristic of
the argumentation and it’s utilization as a taxonomic instrument by the foundations of
the Human Rights theoretical matrix; and, 2) the reasonable foundation and the safe-guard of Human Rights as the mid-place of the justifying thesis in the Human Rights.
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A TEMPORALIDADE COMO TENTATIVA DE
FUNDAMENTAR OS DIREITOS HUMANOS
Um trabalho que pretende ser um excurso sobre a temporalidade tem de necessariamente, antes de quaisquer considerações acerca da tentativa de fundamentar os
Direitos Humanos, situar o tema em suas relações com o Tempo.

TEMPO
O tempo em um sentido comum é o período que marca um acontecimento
anterior e outro posterior. Ele é a sistematização do “movimento constante e irreversível através do qual o presente se torna passado, e o futuro, presente.” (JAPIASSU;
MARCONDES, 1996:258).
Santo Agostinho (2002:268) em suas confissões em Livro XI diz: “Por conseguinte, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, porém, se quero explicá-lo a quem me pergunta, então não sei.”
O tempo tem sido uma das categorias mais trabalhadas pela Filosofia e pelas
Ciências, dentre elas, principalmente a Física. Não há ação ou reflexão que não
esteja relacionada ao tempo. Porém, “nada, ao mesmo tempo, é mais familiar, mais
próximo da nossa experiência cotidiana, do sentimento mesmo de nossa existência;
e também nada de mais estranho e mais inatingível.” (PIETTRE, 1997:11).
Os gregos tinham, segundo G. LLOYD (1975:136), dois termos para designar
o tempo: aion, que significava “tempo” ou “época”, e entendida assim como duração3 de uma vida individual; e chronos, que significava duração de tempo, e tempo
entendido aqui de modo geral, inclusive tempo infinito. Com o passar do tempo,
aion, por designar tempo de vida, passou a ser utilizado para designar vida sem fim,
ou seja, eternidade. Por esse motivo, aion adquire um sentido mais amplo do que
chronos. Desde então, aion passou a ser utilizado para representar o tempo imortal
ou divino, sem começo nem fim.
Havia diferenças entre o modo grego e o hebreu de pensar o tempo: os gregos
conceberam o tempo em função do presente, determinaram-no com base no movimento dos corpos celestes, considerando o caráter cíclico, repetível e linear, uma
sucessão de instantes. A maneira grega de ver o tempo funda-se no estar, e seria,
portanto intemporal. Já os hebreus (NEHER,1975:171) destacariam o passar e o
conceberiam primariamente em função do futuro. Mas o importante a destacar em
relação aos gregos é que a partir deles, durante toda a Idade Média e também na
atualidade, o tempo passou a ser relacionado ao ser, a presença, por isso alguns es3

O tempo sob esta acepção é entendido como uma medida, um contraste entre dimensões, que permite ao Homem
compreender que houve alguma mudança na realidade. Ele é “uma expressão comparativa de dimensões ou quantidades
e mais precisamente como a expressão de uma relação entre uma dimensão ou quantidade e um determinado padrão
adotado... a chamada unidade de medida.” (MORA, 1993: 2348).
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tudiosos posteriores interpretaram essa concepção como imobilizante, já que tratava
o futuro e o passado próximos em função do presente4.
ARISTÓTELES (Physique, IV,10,218b)5 concebe o tempo a partir do movimento e que a percepção dos dois seria ao mesmo tempo, um demonstrando o outro
e afirmando que o tempo é o número conforme o antes e o depois. Já os estoicos
acrescentaram a essa definição as noções de intervalo e velocidade. CRISIPO definiu o tempo com “o intervalo do movimento sobre o qual se determina sempre a
medida da velocidade maior e menor”. (MORA, 1993:3496).
Pode-se separar todas essas teorias em dois grandes grupos: os absolutistas, que
concebem o tempo como uma realidade completa em si mesma, e os relativistas6,
que concebem o tempo não com uma realidade pronta, mas como uma relação entre
as coisas. Derivando desses conceitos, já na modernidade, ISAAC NEWTON (JAPIASSU; MARCONDES, 1996:259), ao fundar a mecânica, concebe um tempo absoluto, que seria uma medida sensível e externa por meio do movimento. Já Immanuel
KANT (1998:50; cf. HÖFFE, 2005:80) transforma a ordem de sucessão introduzida
pelos gregos em uma ordem causal, onde cada coisa só pode conseguir seu espaço no
tempo se no estado anterior for pressuposta por uma regra a qual deva seguir sempre.

A TEMPORALIDADE ARGUMENTATIVA E A
INTEMPORALIDADE DEMONSTRATIVA
A tese acerca da temporalidade que se adotará neste artigo, quanto a aplicação
de eixos7 sistematizadores dos fundamentos dos Direitos Humanos, é teorizada por
Chaïm PERELMAN e Lucie TYTECA (1997:369-394) em seu texto Da temporalidade como característica da argumentação. Neste trabalho, os autores defendem
que a principal diferença entre os meios de prova, demonstração e argumentação,
dá-se pela apropriação do tempo.
o tempo não tem a menor importância na demonstração; em contrapartida, ele
é, na argumentação, primordial. Ao ponto de podermos perguntar-nos se não
é a intervenção do tempo que melhor permite distinguir a argumentação da
demonstração.” (PERELMAN; TYTECA, 1997:369).
4

5
6

7

Sobre o presente como única dimensão verdadeiramente existente, tempo-presente cf. André COMTE-SPONVILLE
(2002:112): “O que chamamos de tempo é antes de mais nada, a sucessão do passado, do presente e do futuro. Mas o
passado não é, já que não é mais. Nem o futuro, já que ainda não é. Quanto ao presente, parece só pertencer ao tempo- e
não à eternidade- na medida em que não para, de instante em instante, de se abolir. Ele só é deixando de ser, escreve
santo Agostinho, e é isso que se chama presente: o desaparecimento do futuro no passado, a dissolução do que ainda
não é no que já não é.”
Nesta passagem ARISTÓTELES ensina: “O tempo é o mesmo, em todo lugar e para todos os homens” (tradução livre).
Interessante a passagem que Cláudio COSTA (2002:23) ensina sobre a concepção relacional do tempo: “Como a
concepção relacional do tempo baseia-se nas relações de mudança das coisas, em acontecimentos, uma conclusão
dessa concepção é a de que não pode haver tempo sem mudança, posto que nesse caso nada poderia contar como
evidência da passagem do tempo. Claro, é plenamente possível que nada ocorra em uma certa região do mundo; mas
isso só na medida em que algo ocorra nas outras, permitindo-nos estabelecer o tempo que passou.”
Por eixos entendem-se as duas categorias de classificação dos fundamentos dos Direitos Humanos, provenientes da
diferenciação entre os meios de prova argumentação e demonstração pela temporalidade. Desta forma, ter-se-á: o eixo
temporalidade argumentativa e o eixo imtemporalidade demosntrativa.
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Os filósofos acima abordam a temporalidade em duas frentes: a intemporalidade demonstrativa e a temporalidade argumentativa. A primeira trata a questão sob
duas perspectivas: o isolamento artificial do sistema e sua consideração como totalidade. A segunda também aponta dois caminhos de análise: a argumentação como
ordenadora do tempo e sua aplicação situada no tempo.

DEMONSTRAÇÃO
É a denominação genérica dada aos meios de prova, que permitem concluir
as verdades de certas premissas ou no campo da lógica formal, a transformação de
teses em outras teses, com atendimento as regras de um sistema.
Segundo Perelman e Tyteca (1997:369) a demonstração aduz
aos meios de prova que possibilitam concluir a partir da verdade de certas
proposições, pela de outras proposições, ou ainda, no terreno da lógica formal, passar com a ajuda de regras definidas de transformação, de certas teses
de um sistema a outras teses do mesmo sistema.

A demonstração é coercitiva, pois não deixa espaço à escolha por contra teses
do auditório, não se debate, ela é implacável em sua tese. Aqui não se concorda ou
discorda, não se verifica metas, raciocina-se.
Por pretender a sustentação tanto de suas proposições como de sua conclusão,
enquanto verdades absolutas dirige-se a razão, e com isso “se relaciona com a contemplação8, situa-se no instante, ou pelo menos num tempo vazio” (PERELMAN;
TYTECA, 1997:370).
A relação estabelecida então entre demonstração e temporalidade encontra-se
nas tentativas criadas por este meio de prova de subtrair do tempo os seus dados ou
teses. Esse esforço possui duas possibilidades. A primeira refere-se ao isolamento
artificial do sistema. Ela consistiria na separação dos dados “de qualquer contexto
diferente do sistema em causa e cristalizando os instrumentos de raciocínio” (PERELMAN; TYTECA, 1997:376).
A segunda aponta para o totalitarismo do cosmo de uma demonstração em escala divina, que procura abrigar validade universal de suas estruturas e conclusões.
Tanto em uma, quanto em outra possibilidade, o que há é a busca pela univocidade
dos raciocínios, que culminam em libertar a demonstração da linguagem.
Se a demonstração libertou-se do tempo ao isolar do contexto um sistema,
tentou também libertar-se da influência do tempo sob os instrumentos utilizados. Todo o seu esforço no sentido da univocidade é uma maneira de cristali8

Acrescente-se que essa característica de contemplação se prende às demonstrações referentes ao provável, na medida
em que este é tratado como algo certo: uma demonstração de lógica modal, uma demonstração cujo intuito é afirmar,
a partir de dados definidos, a probabilidade numérica do advento de certos acontecimentos, podem ser consideradas
intemporais enquanto não se faz intervir, no cálculo, quer um agente com sua liberdade, quer um acontecimento
contingente que modifique o desenrolar previsto.” (PERELMAN; TYTECA, 1997:370).
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zar o tempo. O que equivale a dizer que a demonstração se liberta da linguagem. (PERELMAN; TYTECA, 1997:379).

ARGUMENTAÇÃO
É um meio de prova que trabalha técnicas discursivas para convencer ou persuadir um auditório. Nas palavras de Perelman e Tyteca, (1997:369) ela é um “método de prova que reúne uma série de técnicas discursivas que permitem provocar
ou aumentar a adesão das mentes às teses que se apresentam ao seu assentimento”.
Ou como prefere Reboul (2000:91) a argumentação
constitui um método de pesquisa e prova que fica a meia distância entre a
evidência e a ignorância, entre o necessário e o arbitrário. Tanto quanto a
dialética - que ela continua com outra forma -, constitui um dos pilares da
retórica. Os filósofos, desde Descartes, acreditaram que esse pilar estivesse
destruído; no entanto eles mesmos precisam dele [...] Como se vê, certos argumentos são demonstrativos, outros argumentativos, não se podendo definir
a argumentação senão a partir do argumento. Argumentação é uma totalidade
que só pode ser entendida em oposição a outra totalidade: a demonstração.

Acrescentando o esclarecimento acerca da diferença entre a argumentação e a
demonstração interessante é a passagem de Ferraz Jr. (2001:319):
[...] argumentação opõe-se a demonstração. A teoria da demonstração funda-se na ideias de evidência, concebida como força diante da qual todo pensamento do homem normal tem de ceder. Em consequência, no plano do
raciocínio demonstrativo, toda prova seria redução à evidência, sendo que
o evidente não teria necessidade de prova. Em contraposição, a teoria da argumentação desenvolveu-se com base na ideia de que nem toda prova é concebível como redução à evidência, mas requer técnicas capazes de provocar ou
acrescer a adesão dos espíritos, às teses que se apresentam a seu descortínio.
A demonstração, nesse sentido, liga-se aos raciocínios lógico-formais, como
matemáticos, enquanto a argumentação, não pressupondo a construção de sistemas axiomatizáveis, com seus axiomas e regras de transformação, refere-se
antes aos raciocínios persuasivos, como são os políticos e os jurídicos, cuja
validade é restrita a auditórios particulares, não pretendendo adquirir a universidade da demonstração.

A argumentação, uma vez que pretende o convencimento ou a persuasão, é uma
ação entre um orador e um ouvinte e vice-versa9, ou seja, ela é um ato de comunicação comungando os pensamentos para a identificação comum, sustentando-se na linguagem natural de uma comunidade sociolinguística, com toda sincronia e diacronia.
A temporalidade é referenciada na argumentação em uma dupla perspectiva:
a aplicação da argumentação no tempo e sua ordenação. A primeira é cronológica
9

Que objetiva com a ação do orador provocar uma ação ou disposição para a ação do ouvinte.
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que significa a sujeição ao tempo, e a segunda, cronometria, mede o tempo como
estratégia argumentativa.

CRONOLOGIA
A argumentação no tempo, ou seja, a constatação na construção dos argumentos,
teses e fundamentos de que o tempo é um elemento implacável na mudança das mentes
a aderir o que é, foi ou será dito. Veja-se o que ensinam Perelman e Tyteca (1997:37):
Ligada a todas as mudanças acarretadas pelo o tempo, mudança da pessoa,
mudança do contexto argumentativo, a argumentação jamais está definitivamente encerrada; nunca é inútil reforçá-la. Mas, por outro lado, sendo uma
ação, a argumentação se situa em limites temporais estritos.

CRONOMETRIA
Considerando os efeitos em abertos da argumentação e com isso as constantes
modificações no tempo da adesão, verifica-se quase sempre um certo enfraquecimento, por vezes um fortalecimento surpreendente das teses apresentadas. A memória preserva a estrutura da demonstração enquanto é necessário persistir na vivência
da argumentação (sujeita à revisão), ultrapassando a adesão do instante presente.
Como ensinam Perelman e Tyteca (1997:372):
essa estabilidade relativa, que se confere à adesão ao formulá-la, é apesar
de tudo muito precária: qualquer compromisso pode ser revisto. Isto explica
que, de um lado, o orador esteja à espreita dos sinais de adesão a fim de poder construir sobre eles uma argumentação posterior ‒ e conhece-se o papel
desempenhado, a esse respeito, por certas técnicas como a do juramento, da
confissão, da coisa julgada ‒ e que, do outro lado, uma argumentação nunca
seja inteiramente suficiente: daí o interesse da repetição, da insistência, que
numa demonstração não têm utilidade. Daí, também, a legitimidade de buscar, posteriormente, argumentos em favor de uma decisão já tomada.

A APLICAÇÃO DOS EIXOS
Pretende-se estabelecer neste ponto a correlação entre a tese perelmaniana da
temporalidade como característica da argumentação e sua possível aplicação na sistematização dos debates acerca dos fundamentos das teorias dos Direitos Humanos
denominadas de jusnaturalismo, positivismo, e fundamento suficiente (o entre-lugar).
Como foi visto acima a relação da temporalidade com os meios de prova,
argumentação e demonstração, dá-se de duas maneiras, temporalidade e intemporalidade, que se subdividem em: intemporalidade por isolamento sistêmico; intemporalidade por totalidade; temporalidade cronológica e temporalidade cronométrica.
(PERELMAN; TYTECA,1997:369-394).
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Desta forma, tentar-se-á, ao apresentar resumidamente as características das
teses sobre os fundamentos dos Direitos Humanos classificá-las de acordo com o
eixo temporalidade argumentativa e o eixo da intemporalidade demonstrativa. Para
tanto se estabeleceu um quadro com as qualidades de cada um deles:

QUADRO10
DEMONSTRAÇÃO-(INTEMPORALIDADE)

ARGUMENTAÇÃO- (TEMPORALIDADE)

1. tempo- vazio

1. cronologia e cronometria

2. a priori

2. instante presente

3. imutável (ahistórico)

3. mutável (histórico)

4. absoluto

4. relativo

5. necessário

5. contingente

6. contemplativo

6. pragmático

7. verdade

7. verossímil

8. coercitivo

8. adesão

9. estrutura formal

9. progressão depende do orador

10. dirige-se a razão ou a intuição evidente

10. dirige-se a um auditório

11. conclusão incontestável

11. conclusões sempre contestáveis

Este quadro objetiva elencar características que se correlacionam entre demonstração e argumentação a partir da tese perelmaniana sobre a temporalidade
como a principal diferença entre esses meios de prova.
Através de uma comparação das estruturas dos discursos de justificativa em
relação aos itens do quadro, pode-se traçar uma sistematização das teses acerca dos
fundamentos dos Direitos Humanos, enquadrando-as em um eixo ou outro.
A fim de demonstrar a aplicabilidade deste quadro passa-se, a seguir, à análise
das matrizes sobre os fundamentos dos Direitos Humanos abordadas neste artigo.
A fundamentação dos Direitos Humanos pode ser decodificada ou apontada
nas suas diversas lógicas ou racionalidades, pela diferenciação que a temporalidade
estabelece entre os meios de prova – argumentação e demonstração – do panorama
das matrizes significativas dos Direitos Humanos, que vão desde sua negação até a
sua validade universal.
Objetiva-se, também, apontar um caminho do meio-termo – ou fundamento
suficiente – que demonstra que não obrigatoriamente as opções apresentadas aos
10

O presente quadro é inspirado nas principais características que Chaïm PERELMAN, Lucie TYTECA e Olivier REBOUL
apontam para a argumentação e para a demonstração. Na opinião deste trabalho, uma vez que os autores acima dizem
que a temporalidade é a característica diferencial entre os meios de prova, todas essas características por conclusão
indutiva derivam da inserção ou não em sua estrutura dialética do tempo.
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debates encontram-se na escolha subjetivista de negar a fundamentação, que nas
palavras de Perelman e Tyteca (2002b:393) localiza-se no “cepticismo filosófico”.
Ou objetivista, entendida tanto em sua versão jusnaturalista e ética11, focalizada
em um “dogmatismo filosófico, que se pretende capaz de fornecer tal fundamento
absoluto, cognoscível graças a uma ou outra forma de evidência.” (PERELMAN;
TYTECA, 2002b:393).
A corrente jusnaturalista é aquela que em linhas gerais apresenta sua tese acerca dos fundamentos dos Direitos Humanos tal qual eles fossem um escopo de princípios e valores que são imutáveis e valem absoluta e universalmente.
A apreensão destas justificativas dar-se-ia por um exercício racional evidente
ou como defendem os éticos, por uma intuição evidente, clara como um raciocínio
lógico-matemático.
O Jusnaturalismo pretende uma existência fora do mundo, fora do indivíduo,
sendo um mundo de ideias perfeitas. Os fundamentos são verdades apropriadas de
forma imperfeita pela realidade.12
Mas o que significam todas essas características? Ou melhor, quais são suas
relações com o tempo?
Seja como uma entidade de medida externa da realidade, seja como uma percepção da consciência, o tempo neste trabalho é um elemento relacional na compreensão do mundo responsável pela mudança das realidades, e por isso, ele é o
componente do precário, do contingente, da surpresa, do diferente.
Ele se situa num plano intemporal, do “tempo-vazio” nas palavras de Perelman e Tyteca, estando excluído do tempo, no plano da eternidade e sua apreensão
ocorrerá pela apropriação demonstrativa da Razão.
Com isto, não importa subjetivistas alegarem que a passagem do tempo mostra
que são atos de escolha a eleição desses fundamentos, pois os jusnaturalistas defendem-se que aqueles estão trabalhando com as ilusões da realidade imperfeita e não com a
verdade. Os jusnaturalistas (absolutista) no eixo demonstrativo intemporal situam-se na
escala divina do cosmo, pois se subtraem do tempo pela a universalidade e imutabilidade dos fundamentos (valores e princípios), contida em uma visão totalizante.
Quanto às outras duas correntes – subjetivistas e suficiente – sobre os fundamentos, de que pronto adianta-se a conclusão que situam-se no eixo da temporalidade
argumentativa, faz-se necessário antes de explicá-las ressalvar um pequeno aspecto.
Perelman e Tyteca, como foi visto acima, elencam duas relações do tempo
como argumentação: a primeira é a argumentação no tempo, ou seja, a constatação
na construção dos argumentos, teses e fundamentos de que o tempo é um elemento
11
12

Segundo Duarte (2002:129-132) a fundamentação ética é “um outro esforço para estabelecer uma justificação racional
dos Direitos Humanos [...] na qual os Direitos Humanos são considerados como direitos morais.”
Importante ressaltar desde já que o presente trabalho não ignora as diversas vertentes, com peculiaridades próprias, que
a Filosofia do Direito sistematiza como jusnaturalista. Entretanto, optou-se por se trabalhar aqui com a tese do paradigma
do Direito Natural adotada por Lafer (1988:36) com base em Kuhn (1975) para explicar a possibilidade de uma ciência
normal da existência de um certo consenso entre os integrantes da comunidade dos cientistas. Ou seja, adotar-se-á uma
conceituação que capta o núcleo comum das diversas vertentes que possibilita denominá-las jusnaturalista.
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implacável na mudança das mentes a aderir o que é, foi ou será dito. A segunda
refere-se ao tempo ou seu uso como limitador da argumentação.
Em ambas as teses há a abertura para a temporalidade como elemento modificador das realidades. Entretanto quanto à segunda reação deve-se atentar a uma pequena
sutileza que as distingue13.
Enquanto a tese dos fundamentos suficientes preocupa-se com a articulação do
tempo como um elemento de estratégia ao convencimento, ela nos subjetivistas se dá
de maneira menos consciente, indireta. Em uma há expectativas de se limitar a argumentação para mostrar que argumentos fortes valem de per si, não necessitariam de
muitos debates para as mentes aderirem. Na segunda, a preocupação com a limitação
traduz-se por finalidades como segurança nas relações e prestação de direitos que
fazem do tempo um limitador das discussões intermináveis, que impossibilitam os
agentes de agir.
Os subjetivistas acreditam irrestritamente no Direito Positivo, a limitação do
fator temporal, aqui se dará, não pelo orador e sim pelo ordenamento na perspectiva
trabalhada acima nas relações do direito com o tempo pela Teoria Geral do Direito,
incluindo-se a questão da argumentação.
Na sua aplicação concebe o tempo como fator determinante para a compreensão
do processo histórico, contextualizando de forma cronológica. No aspecto cronométrico prevalece a duração dos instantes como demarcadores que refutam qualquer espaço de fundamentação ahistórica.
A vertente do fundamento suficiente é aquela que procura ser o meio-termo entre as correntes que negam a existência de fundamentos. Para ela os fundamentos não
são absolutos (eternos), porém são construídos no processo histórico. Sendo assim seu
aspecto cronológico está na aceitação e adaptação das teses nas transformações sociais e o seu aspecto cronométrico encontra-se na necessidade de limitar as digressões
infindáveis de cunho abstrato sem pressão contextual, elemento sustentador da ação.

DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DA
SALVAGUARDA DOS DIREITOS HUMANOS
A FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
A fundamentação suficiente é a justificativa para os Direitos Humanos que
está inserida na racionalidade da epistemologia perelmaniana, que pretende ser um
meio-termo entre ontologias emotivas e razões abstratas.
13

Na verdade toda a preocupação com o resultado e seus vetores tangenciam a questão temporal. Pois o tempo é o
elemento responsável pela criação de nossas expectativas, que nada mais são que os objetivos que almejamos alcançar.
Quando temos por expectativa gerar um debate mais seguro e minucioso sobre as questões em pauta, realizamos nosso
tempo na forma responsável pela segurança. O objetivo é a forma, e por isso nosso resultado é tempestivo. Entretanto
quando, os fundamentos suficientes para a legitimidade, nas palavras de Perelman e Tyteca, o habitus, nas palavras
de Bourdieu (2004:105), se focalizam a uma nova expectativa, que não é formal, e sim de efetivação material, o tempo
torna-se agora instrumento para implementar esta expectativa, relegando a um aspecto secundário desperdiçar esforços
no tempo com outras questões, dentre elas a forma.
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Esta tese tenta responder ao questionamento da possibilidade de fundamentar
os direitos do homem. Na argumentação de Monteiro (2003:26):
A racionalidade operada pela Epistemologia perelmaniana trilha uma terceira
via entre, de um lado, as ontologias desprovidas da cobertura da razão e a
exclusão promovida pelo cartesianismo e, de outro, a lógica Formal: a via do
razoável. O objetivo de Perelman é estabelecer uma nova racionalidade que
viabilize a argumentação racional.

A fundamentação dos Direitos Humanos Perelman (2002b:393) situa entre
incontestável/incontestado e contestável/contestado o obstáculo do conhecimento
filosófico em seus procedimentos efetivos, requerendo um meio-termo. A busca
do fundamento através do desacordo com a existência, a verdade, a realidade e a
norma é indiscutível, mas tal desacordo precisa sustentar-se em um fundamento não
definitivo ou em aberto às mudanças.
Que possam surgir dúvidas, desacordos, contestações sobre um ou outro desses
pontos, e que convenha então dissipá-las ou descartá-las, disso ninguém discorda: ao refutar uma objeção, ao justificar uma regra, ao precisar-lhe o alcance,
pode-se descartar uma dúvida, reduzir um desacordo, evitar uma contestação,
que se apresentaram efetivamente, e esse procedimento pode fornecer um fundamento suficiente em determinada situação; mas sempre é possível que uma
contestação, provisoriamente descartada, surja mais tarde, por outras razões
que anteriormente. O que constitui um fundamento suficiente, em dado momento, pode não apresentar as características de um fundamento absoluto, que
descartaria para sempre qualquer contestação a esse respeito. (grifos nossos)

Trabalha-se, então, com um fundamento que não seja absoluto, mas suficientes às mentes em seu contexto histórico-cultural. Ensinam Perelman (2002b:394):
Correspondendo a concepção clássica da prova, na qual tudo quanto é duvidoso deve ser demonstrado, pois o que é evidente não tem nenhuma necessidade de prova, a ideia clássica do fundamento é aquela de um fundamento
evidente e absoluto. Na concepção empirista do conhecimento, apenas a sensação nos fornece esse fundamento indubitável. Daí resulta que as normas e
os valores, que não são dados pela sensação, deveriam poder ser fundamentados em alguma realidade empírica. Mas, como não se pode deduzir do ser o
dever-ser, as normas e os valores, privados de fundamento válido, não seriam
mais do que a expressão de emoções subjetivas ou de mandamentos que tiram
seu prestígio da fonte que os impõe e os sanciona.

No decorrer histórico entre o contestado e o incontestado, ou seja, na busca por
fundamentos, as tendências apresentaram-se da seguinte forma: ou abordavam uma
postura de ceticismo metodológico científico das diversas correntes do positivismo, ou
abraçavam o absolutismo de valores imutáveis e a priori de correntes jusnaturalistas.
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A crítica do fundamento suficiente estabelecida ao juspositivismo sublinhou-se na constatação de seu modelo matemático como impossibilitado em sistematizar
em teoremas a ambiguidade temporal do fundamento ético-jurídico, como também
de tratar-se de campos de natureza distintas.
Quanto a sua crítica a visão moral dos fundamentos:
De fato, os diferentes princípios de moral não são contestados por homens
que pertencem a meios de cultura diferentes, mas são interpretados de formas
diversas, jamais sendo definitivas essas tentativas de interpretação. A discussão, no que toca à moral, difere completamente da demonstração formal, pois
ela é constante correlação de experiências particulares com conceitos de conteúdo parcialmente indeterminado, em constante interação. (PERELMAN;
TYTECA, 2002b:398).

A Filosofia Moral baseia-se em um exercício permanente de aprimoramento
da conduta, sendo dialetizada pelas reações de nossa consciência, não podendo estar
sistematizada em axiomas e deduções absolutas.
Na fundamentação dos Direitos Humanos, Perelman e Tyteca (2002b: 398399) apresentam uma solução meio-termo, nem evidente nem arbitrária, mas construída por uma argumentação razoável e entreaberta justificada na adesão consensual de um auditório universal.
Ao contrário: as soluções contingentes e manifestamente perfectíveis apresentadas pelos filósofos só poderiam pretender-se razoáveis na medida em
que são submetidas à aprovação do auditório universal, constituído pelo
conjunto dos homens normais e competentes para julgá-las. Com efeito, o
razoável não remete a uma razão definida como reflexo ou iluminação de
uma razão divina, invariável e perfeita, mas a uma situação puramente humana, à adesão presumida de todos aqueles que consideramos interlocutores
válidos noa que tange às questões debatidas. [...] O recurso ao razoável para
fundamentar os Direitos Humanos, permitindo precisar e hierarquizar esses
direitos consoante a contribuição deles para o progresso de uma racionalidade
concreta, fornece uma ilustração de minha tese geral.

Finalmente, acredita-se que a devida interpretação da temporalidade pela fundamentação suficiente revela-se como uma das possíveis razões para que ela seja o
entre lugar das matrizes acerca das justificativas dos Direitos Humanos. Essa tese,
ao aceitar as mudanças da história, não nega a possibilidade da existência de fundamentos, por insustentáveis no tempo (principal alegação positivista). Pelo contrário,
articula que as mudanças contextuais obrigam a sociedade a permanentemente a
construir fundamentos “suficientes” a seu tempo e lugar.
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QUANTO A SALVAGUARDA E FUNDAMENTO DOS
DIREITOS HUMANOS
A noção de Direitos do Homem, segundo a visão perelmaniana, implica o escopo de direitos atribuíveis a qualidade de ser humano, proclamando que o homem
possui uma dignidade própria que a ordem jurídica deve proteger e promover.
Essa dignidade que é “a concepção jurídica dos Direitos Humanos” (PERELMAN, 2002b:400) vai impor ao sistema jurídico, e a todos os seres humanos a
necessidade de seu respeito.
Para evitar esse arbítrio, é, portanto, indispensável limitar os poderes de toda
a autoridade incumbida de proteger o respeito pela dignidade das pessoas, o
que supõe um Estado de direito e a independência do poder judiciário. Uma
doutrina dos Direitos Humanos, que ultrapasse o estádio moral ou religioso,
é, pois, correlativa de um Estado de direito”. (PERELMAN, 2002: 401).

Para Perelman, atualmente, a dignidade humana é um princípio geral de direito de todos os povos considerados civilizados. Entretanto, ela comporta uma noção
abstrata e vaga de difícil aplicação em concreto.
Na visão de Perelman o problema da vagueza das normas de Direitos Humanos
traduz-se em uma questão de distribuição “de forma variável os poderes do Legislativo
e do Judiciário” (PERELMAN, 2002b:402). Quanto mais vagos forem os textos legais
maiores são as possibilidades de interpretação do juiz para a solução dos conflitos.
Esta é a realidade das declarações de Direitos Humanos. Na aplicação dos Direitos do Homem Perelman defende que ela só pode ser confiada a um tribunal que
detém confiança dos que para ele se dirigem.
Daí o caráter essencial ao lado de diversas declarações universais que só podem ter uma importância programática, de pactos regionais que não só proclamam os direitos que devem ser respeitados, mas, estabelecem, ademais,
cortes de justiça cujos juízes, disso se terá certeza, aplicam uma ideologia
relativamente uniforme, comum ao estados signatários de tal pacto. (PERELMAN, 2002b:402).

O autor impõe dentro desta problemática da salvaguarda dos Direitos Humanos
que só poderá haver um respeito efetivo quando instituições, procedimentos e os homens, inspirados pelas mesmas tradições culturais, envolvam-se na luta de protegê-los.
Não existe na temática dos Direitos Humanos um critério objetivo que autorize seja estabelecida uma distinção entre os direitos de uns e de outros. Mesmo a
clássica separação entre os direitos das liberdades e os direitos sociais é uma distinção de grau. Tal constatação implica seja equipado o Estado com instrumentos para
torná-lo guardião destes direitos. Porém, ao se aumentar o poder do Estado corre-se
o risco de que se cresçam os abusos.
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O único remédio contra o perigo que disso resulta para a liberdade é uma
descentralização crescente. Se a doutrina da separação ou do equilíbrio dos
poderes apresentou uma primeira tentativa de luta contra o absolutismo monárquico, muito mais limitado do que o poder do Estado moderno, apenas
técnicas variadas de descentralização do poder permitirão evitar os abusos de
um Estado tentacular. (PERELMAN, 2002b:404).

Neste enfoque é importante, segundo Perelman, zelar por um Judiciário independente que impede os abusos do poder através de uma interpretação acerca da
igualdade. É o respeito a este princípio que realizaria o exercício da liberdade não
arbitrária pelo poder público.
Para que haja o verdadeiro direito democrático há necessidade que ele seja estabelecido pelo consenso suficiente conseguido numa comunidade suficientemente homogênea onde os pontos de vistas morais e culturais substituem a imposição pela força.
É por esta razão que um sistema de direito positivo, que protege os direitos
do homem no plano internacional, se imporá primeiramente no plano regional entre parceiros que estão de acordo sobre o essencial nessa área. Essa
visão das coisas conduz, na melhor da hipóteses, a uma descentralização entre unidades de maior ou menor homogeneidade, acompanhada, num âmbito
federal de um pluralismo e de uma tolerância mútua entre sistemas políticos
com ideologia diferente. É essa a conclusão que se impõe na construção de
um sistema de direito internacional legítimo, ou seja, que fundamentaria sua
autoridade em algo diferente da força. (PERELMAN, 2002b:405).

A salvaguarda dos direitos será assim fruto de um longo processo educativo
para o consenso em valores comuns arraigados em uma ideologia de proteção dos
Direitos Humanos.
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As práticas decisórias de um modelo (ainda) não superado: a
contínua aposta nos discursos adjudicadores
de uma moral relativa
The decision-making practices of a model not overcome (yet):
the continuous bet in the adjudicator discourses
of a relative moral
Leandro Correa de Oliveira1

RESUMO
O chamado neoconstitucionalismo pressupõe, entre outras coisas, que a direção à
materialidade dos textos constitucionais também passa pelo Poder Judiciário, o que, no
âmbito da decisão, revela um problema jusfilosófico, uma vez que o pós-positivismo à
brasileira ainda não recepcionou a viragem linguística filosófica; além disso, a compreensão do que seriam os princípios é equivocada, assim como a teoria de Robert Alexy,
entre nós, foi mal compreendida. Ao se alocar os princípios (constitucionais) como os
substitutos “naturais” dos velhos princípios gerais do direito, tem-se um modelo que,
mais do que apostar na ideia de que uma adequada metodologia permite alcançar a certeza na aplicação do direito, tem os princípios como recursos semântico-pragmáticos,
a partir de uma subjetividade assujeitadora, construtora de sentidos sem coisa. Com o
presente artigo, busca-se demonstrar que a fundamentação das decisões deve ser algo
mais do que um mecanismo formal de validação ou um lócus para discursos adjudicadores. Trata-se de um elemento normativo de legitimação democrática, que vincula ao
caso concreto a decisão constitucionalmente adequada. Por esse raciocínio, a atenção ao
disposto no art. 93, IX, da Constituição de 1988 significa um exercício de constituir a
ação a partir da Constituição e de seus princípios, de modo que não se pode, a pretexto
de fundamentação, dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Esse imperativo decorre
da noção de que, no Estado de Direito, os poderes executantes não estão apenas instituídos e controlados, mas estão também comprometidos com a democracia.
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Neoconstitucionalismo; Pós-positivismo; Estado de Direito; Teoria da decisão.

ABSTRACT
The called neo-constitutionalism presupposes, among other things, that the
direction to the materiality of the constitutional texts also raisin by the Judiciary,
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which, in the extent of the decision, reveals a jusphilosophical problem, once the
Brazilian postpositivism still did not receive the philosophical linguistic turn; besides, the understanding of what would be the principles is mistaken, as well as
Robert Alexy’s theory, among us, was badly understood. By allocating the (constitutional) principles as the “natural” substitutes of the old general principles of the
law, it takes place a model that, more than betting in the idea that an appropriate methodology allows to reach the certainty in the application of the law, has the principles as semantic-pragmatic resources, starting from an anti-personifier subjectivity,
builder of senses without thing. With this paper, it is looked for demonstrating that
the basis of the decisions should be something more than a formal mechanism of
validation or a locus for adjudicator discourses. It is a normative element of democratic legitimation, which links to the concrete case the constitutionally appropriate
decision. For that reasoning, the attention to the determination in the article 93, IX,
of the Constitution of 1988 mean an exercise of constituting the action starting from
the Constitution and its principles, therefore it is not able to tell anything about
anything, on the pretext of recital. This imperative elapses of the notion that, in the
rule of law, the performer powers are not just instituted and controlled, but they are
also committed with the democracy.

KEYWORDS
Neo-constitutionalism; Postpositivism; Rule of law; Decision theory.

INTRODUÇÃO
Em tempos de neoconstitucionalismo2, percebe-se a emergência de
textos constitucionais com lócus privilegiado na luta pela implementação de
uma substancialidade condicionante, que tenciona conformar e orientar as ações
e deliberações do Estado e da sociedade, com reflexos nos âmbitos individual e
privado. Há uma direção à materialidade, não sendo raras as visões que têm no
direito um instrumento de transformação social, sendo inegável que a Constituição
brasileira não se apresenta como um texto formal ou neutro. Ao contrário, é
conteudística, como se percebe em diversos de seus dispositivos3.
Os objetivos socializantes4 da Constituição fazem com que discursos morais e
políticos, que antes se situavam para fora do direito (pois não eram assunto para este),
2
3

4

Não se pretende, aqui, estabelecer as concepções possíveis (ou as críticas) para esse termo. Objetiva-se, de maneira mais
simples, identificar o fenômeno como uma alternativa ao juspositivismo e ao jusnaturalismo, em busca de uma terceira
posição.
São exemplos: os direitos à moradia (art. 6º) e à saúde (arts. 6º e 196), as medidas protetivas do trabalho (art. 7º), a prescrição
da aplicação de percentuais da receita corrente líquida da União, estados, Distrito Federal e municípios no desenvolvimento
do ensino (art. 212), sem contar os grandes objetivos do art. 3º, de promover uma sociedade livre, justa, igual e solidária, bem
como de erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988).
A utilização da expressão, aqui, deve ser vista de maneira um pouco diferente daquela representada pela ideia de Constituição
dirigente, a que se referia Canotilho em sua tese de doutoramento defendida, em 1980, na Faculdade de Direito de Coimbra,
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venham a se situar dentro dele (tornando-se direito), sendo a Constituição um documento de aplicação prática, aberto à sociedade e, pelas suas próprias características,
dotado de forte carga principiológica. Não é por acaso que o novo constitucionalismo
transformou-se em um campo fértil para as mais diversas teorias que fossem capazes
de responder a complexidades do fenômeno jurídico, como a decisão por princípios
e a superação do modelo de regras e suas insuficiências ônticas, a solução dos casos
difíceis e a busca pela efetividade dos textos constitucionais.
Fora de dúvidas que a Constituição não se resigna em ser um instrumento de governo; ao contrário, sua diretividade pressupõe uma vinculação do programa de governo
ao programa da Constituição, não sendo, portanto, estranho, uma vez que o texto tem
força normativa, conceber que a concretização de tal materialidade passe pelo Judiciário.
Para tanto, basta notar o crescente número de demandas que objetivam a implementação
de direitos sociais, com base nos mecanismos de acesso à justiça, ou seja, não detém
mais o Judiciário um papel neutralizado e limitado à arbitragem dos conflitos privados.
Todavia, o constitucionalismo contemporâneo não encerra uma doutrina que
aposta nos juízes como os verdadeiros senhores do direito, pois se, de um lado, cabe
ao Judiciário a função de intérprete privilegiado, não poderá, de outro, comprometer
os alicerces da democracia representativa. De qualquer modo, o fenômeno exprime
profundas transformações nos campos jurídico e político-institucional, na medida em
que o Estado-juiz mais ativo (participativo) também pode representar um momento
importante da legitimidade do discurso e da decisão, podendo tomar decisões contramajoritárias, que fujam ou se oponham ao consenso (ou ao senso comum), para
implementar a wille Zur verfassung.
O cânone da separação dos poderes, tal como compreendido na cultura jurídico-política dos países da tradição do Civil Law, é revisto, haja vista que, aqui, a tensão
surgida não pode ser desconsiderada. Numa palavra, pode-se dizer que os tribunais, a
pretexto de concretizar a Constituição, não podem (e não devem) se tornar legisladores, do mesmo modo que omissões (ou incursões) injustificadas do plano majoritário
não podem comprometer a materialidade constitucional, cuja concretização também
passa pela decisão dos órgãos jurisdicionais. Todavia, o interpretar/aplicar ainda não
se ajustou à Constituição, que incorpora, em seu texto, uma moral coletiva, produzida
no âmbito de um agir comunicativo, conforme assinala Habermas5.
Reside aí o cerne da crise paradigmática da interpretação e aplicação do direito
nestes tempos; um problema jusfilosófico em que, a pretexto de se concretizar o
novo, acaba-se por transportar de maneira equivocada um superado modo de interpretar, fundado na discricionariedade, com efeitos deletérios para a efetividade do
ordenamento jurídico constitucionalizado.
O direito certamente não é somente aquilo que os tribunais dizem, mas, com
certeza, aquilo que dizem os tribunais implica a sustentação de um ordenamento

5

que tinha como foco a Constituição portuguesa de 1976, a qual estabelecia um programa de transformação da sociedade
numa sociedade sem classes (uma Constituição Revolucionária) (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente
e vinculação do legislador. 1980. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, 1980). Bem diversa, neste
aspecto, a diretividade adotada pela Constituição brasileira de 1988.
HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003a.
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jurídico pautado pelos direitos fundamentais e pela democracia. Por sua vez, a prática
jurídica brasileira relativa ao “como” se decide implica, num outro plano, a constatação de que o positivismo jurídico ainda não foi superado e as teorias que pretendem
fazê-lo não foram bem compreendidas, bastando notar a dificuldade do entendimento
do que vem a ser a norma jurídica, a problemática distinção entre princípios e regras,
e a insistência na separação entre questões de fato e questões do direito.
No pós-positivismo à brasileira, os argumentos de moral e política (valores)
pretendem corrigir o sistema a partir do sistema e os princípios, na contracorrente
da viragem linguística, acabam por se tornar verdadeiras categorias semântico-pragmáticas, cujas consequências mais perceptíveis são o agravamento do protagonismo
judicial e a utilização de discursos adjudicadores para um certo constitucionalismo
de eficácia, com a sobreposição do mundo vivido por um mundo criado abstratamente por uma racionalidade assujeitadora, que se desprende da faticidade (visto
que fatos não mais existem, só interpretação, para alguns) e que, não raro, (so)nega
ao direito fundamental as respostas corretas (e coerentes) em direito.
Nesse contexto, o presente trabalho busca demonstrar que a fundamentação
do dever (e direito) acaba por se tornar um expediente formal de validação das
decisões, subsistindo ainda a “vontade de poder” a que se referia Nietzsche6, quando, na verdade, deveria estabelecer normativamente um imperativo democrático
que advém da soberania popular, também um elemento normativo de legitimação,
que tem, na decisão constitucionalmente adequada, a necessária prestação de contas
(accountability) dos tribunais ao povo.

CONSTITUIÇÃO, GERAÇÕES PASSADAS E FUTURAS:
A SUPERAÇÃO DO APARENTE PARADOXO ENTRE
SOBERANIA POPULAR E ESTADO DE DIREITO
A indagação habermasiana acerca de como estabelecer a relação entre o princípio democrático e o Estado de Direito (ou de como conciliar liberdades concebidas segundo uma ótica liberal com um poder legitimado sobre as bases da democracia popular)7 permite-nos inferir que há, aí, uma amarração de elementos
contraditórios: de um lado, a existência de um direito positivo, estruturado de forma
individualista por um legislador que opera no seu âmbito legítimo de argumentação
(o Parlamento, onde as leis são expressões da vontade geral), e, de outro, uma limitação à autodeterminação soberana do povo.
Desse modo, o direito, mediador da tensão entre faticidade e validade, como
condição necessária para a sua realização prática, deve ser a expressão da vontade
de todos os cidadãos, ao mesmo tempo que todos os cidadãos sintam-se responsáveis pelo direito. Noutros termos: só há legitimidade se todos os cidadãos forem, ao
mesmo tempo, autores e destinatários do seu direito8. Nesse sentido, a condição de
6
7
8

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
HABERMAS, Jürgen. Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003b.
SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa. Curitiba: Juruá, 2007.

127

Leandro Correa de Oliveira

possibilidade para uma regulação jurídica legítima é a atribuição de direitos entre
os cidadãos, o que se dá por leis gerais e abstratas, que desoneram os indivíduos do
peso das questões atinentes às normas morais9.
Tem-se, a partir daí, a impressão de que a conquista da legitimidade do direito
só ocorre pelo processo legislativo, que, por sua vez, legitima-se na soberania popular. Mas, se a soberania apresenta-se como a fonte de toda a legitimação, haveria
então algum outro elemento que fundamentasse a soberania? A vontade da maioria
seria uma resposta? Tomando essa tese, poder-se-ia conceber tal vontade (sempre
correta, de matriz rousseauniana) como algo incompatível com a própria noção de
Constituição e seu caráter contramajoritário.
O paradoxo é evidente: uma tensão entre o princípio democrático e o Estado de
Direito sobre como conciliar liberdades (concebidas segundo uma ótica liberal) com
um poder legitimado sobre as bases da democracia popular. De fato, cada um dos
cidadãos tem a liberdade subjetiva da participação política, mas como uma liberdade
subjetiva (autonomia política) fica obrigada a confrontar-se com as expectativas normativas das orientações do bem da comunidade, coaguladas no Estado de Direito10?
Se, na visão clássica da República, as leis são expressões da vontade ilimitada
dos cidadãos, o exercício do poder no Estado de Direito parece colocar limites à
autodeterminação soberana do povo11. A superação do paradoxo dá-se, então, pela
noção de que o Estado de Direito é o resultado de processos deliberativos numa
associação autônoma de participantes do direito, livres e iguais, com a possibilidade
da discussão do regresso como expressão compreensível de um caráter de Constituição dos Estados Democráticos de Direito.
Esse olhar retrospectivo permite ver que a noção de Constituição é também um processo de aprendizagem, ligado à interpretação da história constitucional, segundo a qual
todas as gerações fazem parte de um projeto comum, que perdura através dos séculos por
meio de uma compreensão racional dos textos da Constituição. Esse é o chamado “sentido performativo”12 intuitivo a cada cidadão de uma comunidade política, que pode: (1)
referir-se criticamente aos textos e decisões das gerações fundadoras e dos sucessores; e
(2) examiná-los criticamente, na perspectiva dos fundadores, para verificar se as práticas
da atualidade produzem as condições necessárias para que se gere legitimidade13.
O direito, assim como a moral, legitima-se na proteção simétrica de cada um,
de modo que nenhum indivíduo é livre enquanto existir uma única pessoa que não
esteja gozando da mesma liberdade. Assim, a obrigatoriedade das normas jurídicas
não reside somente naquilo que é bom para todos, mas também nas decisões coletivamente obrigatórias daqueles que criam e aplicam o direito (divisão de papéis
entre autores e destinatários). Os destinatários, desse modo, também se tornam autores – razão prática e exercício da autonomia privada e pública14.
Dessa forma, a aparente relação paradoxal entre democracia e Estado de Direito resolve-se na história, quando se tem “a constituição como um projeto que pe9
10
11
12
13
14

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. l.
SIMIONI, 2007.
HABERMAS, 2003b.
Ibid., p. 160.
Ibid.
HABERMAS, 2003b.
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reniza o ato fundador constituinte no processo evolutivo das gerações seguintes.”15
Se tal projeto une gerações passadas e futuras, é possível compreender (e aceitar,
apesar das desconfianças de Habermas16 quanto à jurisdição constitucional) o poder
dos especialistas do direito, ainda que não legitimados pelas maiorias democráticas,
para revogar decisões de um Legislativo eleito democraticamente, desde que, para
tanto, as decisões dos tribunais sejam fundamentadas. Aliás, essa é a exigência do
art. 93, IX, da Constituição da República17.

A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS E PRÁTICAS
DECISÓRIAS DE UM MODELO AINDA NÃO SUPERADO
(OU DE COMO INTERPRETAR NÃO É UM ATO DE
VONTADE)
O direito não passou (e não passa) incólume pela ruptura paradigmática, que
ultrapassa o arraigado domínio do esquema sujeito-objeto: o positivismo jurídico,
que persiste nas concepções de mundo dos “operadores” do direito. As teorias positivistas veem o direito como um objeto a ser analisado segundo critérios emanados
de uma lógica formal rígida, sendo esse “objeto” produto do próprio sujeito do conhecimento. A pretensão é oferecer à comunidade jurídica um objeto e um método
seguros para a produção do conhecimento científico para o direito, o que leva a uma
aposta numa racionalidade teórica que afasta o contexto prático em prol de uma
autônoma objetividade.
Justifica-se, assim, por que os fatos e conflitos sociais (a faticidade) não fazem
parte das preocupações da teoria do direito. Não se vê, nessa perspectiva, a questão
jurídica como provida de mundo18, ou seja, não há, na relação entre o direito (como
ser no mundo) e os demais entes, um horizonte. O mundo não é algo dado, que se
opõe ao Dasein, mas sim um fenômeno constitutivo do ser desse ente, junto aos
entes que lhe vêm ao encontro.
Ele (Dasein) estrutura-se a partir do projetar-se, abrindo uma perspectiva na
qual pode ser visualizado. Há, pode-se dizer, toda uma inserção histórica e cultural
desse novo constitucionalismo, que pode ser observado em seu todo relacional, o
que significa que os “ramos” do direito “descobrem”-se em seu todo relacional
constitucional. Há, portanto, uma impossibilidade de discursos de autoridade sem
uma vinculação com o dever ao qual está vinculado o intérprete/aplicador. O direito,
desse modo, adquire sentido na possibilidade do discurso sobre sua situação, que se
constitui linguisticamente (cuidado/temporalidade/ autenticidade).
15
16
17
18

Ibid., p. 166.
Ibid.
BRASIL, 1988.
O mundo, consoante Heidegger, deve estar pressuposto a partir de nossas colocações e interpretações, de modo que não é
dado ao intérprete acessar o mundo por meio do conhecimento, uma vez que o mundo e “ser aí” aparecem juntos, por meio da
ocupação deste com os entes que vêm ao seu encontro, de forma prática e não a partir de uma relação teórica com o mundo
(HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009).
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Reside em Kelsen19 a armadilha da reificação do mundo da vida, pelo positivismo jurídico, colonizado por um discurso jurídico inautêntico, ainda preso a ontologias tradicionais, em que a consciência e a representação sempre chegam tarde.
Mas é bom entender as razões do autor: ao desvincular o direito da moral, fê-lo por
não acreditar na existência de uma moral absoluta, válida em todos os lugares e em
todos os tempos, como parâmetro para a determinação dos conteúdos das normas
jurídicas. Estava ele, pois, convicto de que não era possível fazer ciência sobre uma
crítica razão prática. Nesse sentido, a radical separação entre o direito e a moral
tinha em conta a impossibilidade da existência de uma moral unicamente válida,
absoluta, e o fato de que somente as normas jurídicas que coincidissem com essa
moral única seriam consideradas direito.
Desse ponto de vista (do conhecimento científico), afasta-se a aceitação de que
a construção do direito dá-se sobre valores absolutos. Além disso, o relativismo moral
desemboca na independência da validade da ordem jurídica positiva da validade das
normas morais, cujos campos de aplicação são muito diferentes. Para Kelsen,
la exigencia, formulada, presuponiendo una doctrina relativista de los valores, de separar derecho y moral, y también derecho y justicia, sólo significa
que cuando se evalúa un orden jurídico como moral o inmoral, justo o injusto,
expresando así la relación del orden jurídico con uno de los muchos sistemas
morales posibles, y no con ‘la moral’, sólo efectúa un juicio de valor relativo,
no absoluto, y expresa que la validez de un orden jurídico positivo es independiente de su correspondencia, o de su falta de correspondencia, con cierto
sistema moral.20

Se havia uma razão epistemológica para tanto, decorre dessa concepção o
problema da aplicação científica do direito. O jurista científico não deve identificarse com nenhum valor jurídico, visto que a função da ciência jurídica consiste na
descrição axiologicamente neutra de seu objeto e não em valorações ou considerações
pretensamente legitimadoras. Deve, portanto, o jurista conhecer e descrever a ordem
normativa, que não teria, por conta dessa pureza metodológica, de aprovar ou
desaprovar seu objeto. Aliás, essa defesa kelseniana da separação entre o direito e
a moral deve-se a duas importantes razões: uma de caráter metodológico científico
(a pureza metodológica) e outra relativa a uma dada postura filosófico moral (o
relativismo moral).
Ao final, essa opção epistemológica leva a uma diferenciação das interpretações realizadas pelos órgãos jurídicos e pelos cientistas. A interpretação dos órgãos
jurídicos gira em torno da moldura da norma (que poderia ser até ultrapassada),
sendo a interpretação um ato de vontade, enquanto a interpretação dos cientistas
é um ato de conhecimento, que pergunta – logicamente – pela validade dos enunciados jurídicos21. É nesse segundo nível – o da interpretação dos cientistas do
19
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direito – que reside o cerne do paradigma da filosofia da consciência e, também, da
discricionariedade positivista.
Conforme Kelsen,
tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora menor, de livre apreciação,
tendo um caráter de moldura a ser preenchida, de modo a deixar para aquele
que aplica uma pluralidade de determinações a fazer, uma vez que as decisões
dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não
previu e, em grande parte, sequer podia prever.22

Ocorre que, afastando a razão prática e apostando na razão teórica, os positivistas do direito acabam por permitir um acentuado grau de discricionariedade, uma
vez que a questão da razão prática tem domínio no campo da moral, sendo impossível cindi-la do mundo epistêmico23.
Conforme assinala Muller,
a teoria pura do direito não pode dar nenhuma contribuição para uma teoria
aproveitável da interpretação. Kelsen deixa expressamente em aberto como a
‘vontade da norma’ deve ser concretamente determinada no caso de um sentido
linguisticamente não-unívoco (o problema da indeterminação do direito).24

Fica, assim, em segundo plano, o problema da interpretação (concretizadora)
do direito25.
Esse problema, em Hart26, apesar de suas preocupações em superar o positivismo
normativista, não é resolvido. Com efeito, é esperado que os tribunais comportem-se
de forma regular, tanto que as regras, compreensíveis antes das atuações dos tribunais,
moldam padrões jurídicos de conduta, pois, como resultante da conduta “x”, o indivíduo
espera uma resposta “y”, baseada na forma como os tribunais normalmente decidem.
Essa previsibilidade dos comportamentos e decisões dos juízes está calcada no fato de
que eles próprios estão sujeitos (ou vinculados) a regras, o que resulta na previsibilidade
de suas decisões. A própria passionalidade do juiz, natural a qualquer ser humano, é
previsível, fazendo parte das regras gerais do “jogo”.
Todavia, as regras são incapazes de dar conta de todas as situações, de matizes
incontáveis em sua concretude, o que faz da textura aberta uma necessidade para
que o sistema funcione (as regras não são tudo o que deveriam ser em um paraíso
de um formalista). O texto, diante das limitações da linguagem, não pretenderia
nem poderia ter um caráter absoluto, deixando, assim, uma válvula de escape para
os casos inusitados, uma zona cinzenta que surge da vagueza dos termos do texto.
A discricionariedade do aplicador faz, destarte, prevalecer a fundamentação do juiz
22
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sobre a aplicabilidade ou não da regra segundo o espírito do jogo, observados os
usos já estabelecidos da linguagem. De fato, essa interpretação (discricionária) cabe
aos tribunais, em razão da confiança (credibilidade) que decorre da atuação em casos em que não se têm dúvidas sobre a aplicação da regra27.
As regras, assim, seriam aplicadas por subsunção, ao passo que, nas lacunas,
o aplicador estaria autorizado a aplicar os “princípios gerais do direito”, fenômeno
denominado vitória de Pirro da epistemologia, por Streck28. Para o autor,
afastando a razão prática e apostando na razão teórica, os positivistas do direito acabaram ‘obrigados’ a permitir – como uma espécie de ‘compensação’
– esse ‘acentuado grau de discricionariedade para dar conta dessa, para eles
incontornável questão: a razão prática tem guarida no domínio da moral e é
impossível cindi-la do ‘mundo epistêmico’ da pureza das intenções [...]!29

Numa palavra, o ato jurisdicional constitui um ato de vontade (uma manifestação da razão prática), que fica fora das possibilidades do conhecimento teórico.
O modelo assenta-se na ideia de que uma adequada metodologia permite alcançar a certeza na aplicação do direito, mediante um processo/procedimento interpretativo que possibilita que o sujeito consiga alcançar o exato sentido da norma,
o exclusivo conteúdo/sentido da lei, o verdadeiro significado (semântico) do vocábulo, o real sentido da regra jurídica etc. Percebe-se, destarte, que esse método
para controlar/alcançar o sentido decorre do próprio sujeito, como se fosse possível
“isolar” o conteúdo a ser buscado do método controlador desse mesmo resultado.
Esse pensar está arraigado no imaginário dos juristas, mediante a ideia recorrente de
que o juiz não se subordina a nada a não ser ao “tribunal de sua razão”. Tal ideia, se
levada ao extremo, implica a relativização da lei – aprovada no Parlamento segundo
um critério democrático – para aquilo que os juízes pensam acerca da lei e, ao cabo,
da própria democracia30.
Com Dworkin, percebe-se que tal modelo implica um alto grau de incertezas
e injustiças, apontando lacunas em que deveriam existir deveres legais que imprimiriam ao juiz uma determinada decisão. Por sua vez, Heidegger31 mostra que é
equivocado pensar nas palavras como “fontes de essência de significados”. Isso
porque, com a viragem linguística ontológica, tem-se uma ruptura com o método,
com o esquema que privilegiava a discricionariedade na interpretação do direito e
que pressupunha uma separação entre o mundo fático e o mundo (metalinguístico)
do direito. O sentido não é, pois, construído a partir de uma racionalidade assujeitadora, mas se situa antes do problema do conhecimento, não podendo, assim, o
processo lógico argumentativo acontecer sem a pré-compreensão32.
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Desse modo, a dedução sempre chega tarde e depende de um sujeito e de
um objeto, em que a linguagem é apenas um instrumento e o método passa a ser o
momento máximo da subjetividade33. Por sua vez, é a incindibilidade entre o interpretar e o aplicar que irá representar a ruptura com o paradigma representacional
metodológico, justificando-se a opção pela hermenêutica filosófica, uma vez que
não há interpretação por etapas e a compreensão e a aplicação são incindíveis. O
círculo hermenêutico, portanto, introduz o mundo prático (a faticidade) e serve para
acabar com o intervalo provocado pela epistemologia, uma vez que não há como
isolar a pré-compreensão que se antecipa a qualquer interpretação, em razão da
indissociabilidade entre interpretar/aplicar/compreender34.
Nesse contexto, se a viragem linguística implica a morte do método em razão
da morte do sujeito que “acessa” o mundo, pelo conhecimento é que se exige um
maior controle da interpretação. Método não é sinônimo de racionalidade, assim
como interpretar não é sinônimo de discricionariedade. Ao contrário, se interpretar é
dar sentido, a concretização dos textos (sua transformação em normas) não depende
da subjetividade assujeitadora do esquema sujeito-objeto, como se fosse um ato de
vontade. Os sentidos, assim, não estão à disposição do intérprete, uma vez que as
coisas existem, são e estão ao nosso redor, independentemente de nós.
As coisas encontram-se no mundo concreto, temporal e histórico, e se relacionam entre si e conosco de maneira igual, o que torna o conhecer um ato complexo,
em que conhecemos as coisas e nós próprios, em um processo que não se dá de
forma regrada, previsível e cercada de métodos que garantam seus resultados. Mais
ainda, as verdades propostas pela razão moderna, perenes e imutáveis, não existem
por si só nem nascem de um processo exclusivamente racional35.
Nesse sentido, a proposta da hermenêutica filosófica não é a construção de
verdades por meio de assujeitamentos, mas a inserção do homem como ser no mundo, um mundo que existe em um tempo e um tempo que faz parte de uma história.
No âmbito da validade, pois, não se cindem fato e direito (palavra e coisa), afinal,
como algo pode “acontecer” sem a pré-compreensão? Fato e direito “acontecem”
numa síntese, que somente ocorre concretamente na applicatio (uma vez que não se
cinde conhecimento/interpretação/aplicação). Não se pode, todavia, confundir essa
validade com uma espécie de imposição ontológica (no sentido clássico, de cunho
ideal, que posteriormente passa a ser aplicada à realidade).
A síntese hermenêutica (entre o círculo hermenêutico e a diferença ontológica)
dá-se, pois, na pré-compreensão do intérprete, que busca a integridade dos sentidos
por meio da elaboração de juízos autênticos, que surgem somente a partir de nossa
inserção em determinado (novo) paradigma. Direito, portanto, é integridade; une

33
34
35

que é sempre pressuposto aí onde lidamos com enunciados lógicos. Isso porque sempre operamos com uma estrutura de
sentidos que antecipa o discurso e representa sua própria condição de possibilidade. Conclui-se, pois, e isso é inegável, que o
elemento lógico analítico pressupõe sempre o elemento ontológico linguístico. Somos, assim, desde sempre, seres no mundo,
o que implica dizer que já estamos “fora” de nós mesmos, relacionando-nos com as coisas e o mundo. Esse mundo é um
ambiente de significância, um espaço no interior do qual o sentido não está à nossa disposição.
STRECK, 2009.
STRECK, 2009.
STEIN, Ernildo. Seis estudos sobre ser e tempo. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 3 v.

133

Leandro Correa de Oliveira

horizontes em um processo de (em) desenvolvimento, de ordem mais interpretativa
que a do convencionalismo ou do pragmatismo36, em que as antecipações de concepção não podem ser dominadas e apenas a ausência de integridade leva-nos ao
estranhamento (ao choque hermenêutico).
Assim, a integridade, não prevalecendo prima facie, deixa que aconteça o que
se antecipa, permitindo uma resposta correta que vai além da justiça e da equidade. Em Dworkin37, tem-se a integridade entre o acontecer e o acontecido, mas, na
verdade, nada há entre um e outro; de fato, a virtude está no estar aberto à integridade38. Ainda segundo o autor, tem-se a ideia de que o direito é uma prática legal,
sendo ela a integridade (respeito à tradição autêntica), assumindo, assim, uma posição antirrelativista e superando tanto subjetivismos quanto objetivismos, pois sua
prática é ditada por fatos preexistentes.
Não se pode, portanto, dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa; além disso, a interpretação não é um ato de vontade. A correção da decisão (ou a verdade)
encontra-se, desse modo, na possibilidade de nos apropriarmos de pré-juízos autênticos, com a tradição como vetor de sentido para auferir a autenticidade. Sendo a
tradição autêntica condição de possibilidade do exercício do círculo hermenêutico,
o antirrelativismo hermenêutico funciona como uma barreira contra interpretações
arbitrárias e decisionismos por parte dos tribunais. Esse modo de tratar a relação entre a teoria e a prática, aliás, passa a privilegiar a dimensão das vivências fáticas, (re)
aparecendo o “mundo prático” num contexto intersubjetivo de fundamentação39.
O direito é, também, um fenômeno inserido na intersubjetividade racional (a
razão hermenêutica), que deve ser sempre primeiramente produzida e garantida em
processos de compreensão; por isso, compreender o sentido (a compreensão do ser)
não é mais um consequência, mas o fundamento da própria razão. Não há, destarte,
graus zeros de sentido, uma vez que este se situa antes do problema do conhecimento. Importante, nessa análise, verificar que, já em Heidegger, a questão hermenêutica é deslocada em direção a uma nova ontologia, na qual o ser é pensado não na
perspectiva de um ente absoluto e eterno, mas sim nas estruturas finitas e precárias
da própria condição humana: a faticidade do Dasein, o modo de ser no mundo.40
O problema do sentido, pois, situa-se antes do problema do conhecimento, de
modo que os sentidos não estão à disposição de quem quer que seja. Nesse sentido, o objeto não pode ser pensado independentemente do modo como nos aparece.
Numa palavra, ao intérprete não é dado “fabricar” seu objeto de conhecimento, da
mesma forma que o “interpretar” é explicitar o compreendido41.
Esses dilemas permanecem na teoria do direito contemporânea, como se o positivismo fosse revitalizado por meio da chamada “positivação dos valores”, em que
os princípios constitucionais seriam compreendidos como a continuidade dos velhos
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princípios gerais do direito, permitindo uma desmesurada criatividade do intérprete/
aplicador, com sérios prejuízos para a democracia e para a própria autonomia do direito.
Nestes tempos de “densa principiologia” e de “textura aberta”, teríamos os
limites dos sentidos para além da Constituição, visto que os sentidos, para o aplicador,
seriam construídos a partir da subjetividade assujeitadora, uma vez que um desses
enunciados sempre seria aplicável ao “caso concreto” ou, na sua ausência, construído
a partir de um grau zero de significado, o que se dá em razão da errônea compreensão
de que os princípios representariam uma abertura interpretativa, o que levaria ao
extremo o antigo dogma da discricionariedade42.

3. DA AUSÊNCIA DE UMA DISTINÇÃO ESTRUTURAL
ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS E DE COMO OS
PRINCÍPIOS NÃO EXISTEM SEM AS REGRAS E VICEVERSA
Muller43 já falava da distinção entre o texto e a norma, o que não serve, obviamente, para dificultar a discussão acerca das regras e princípios, mesmo porque
a aplicação principiológica sempre ocorre, uma vez que não há regra sem princípio
e o princípio só existe a partir de uma regra. Norma é, pois, um conceito interpretativo, donde se conclui que a normatividade emerge de uma relação factual entre
regras e princípios. Desse modo, não há uma distinção estrutural entre regras e
princípios, pois, nesse caso, a opção semântica da compreensão da norma, que gera
uma distinção entre regras e princípios, não resolve a questão da concretização do
direito, segundo a ética da coerência e da integridade.
Um princípio é um princípio em razão daquilo que enuncia. Não é, portanto,
um mero recurso epistemológico, haja vista seu caráter transcendente fundado em
longa tradição. Exatamente por esse caráter, não pode ter pretensões de suficiência
ôntica, bem como não pode ser confundido com a regra. A regra guarda especificidades, porque institucionaliza a forma imediata de aplicação do direito; por isso, o
princípio sempre está na regra, sendo impossível interpretá-la sem levar em conta o
princípio instituidor. Em suma, não existem princípios sem regras. Se assim fosse,
ter-se-ia uma norma sem texto, o “como hermenêutico” sem o “como apofântico”
ou o ontológico sem o ôntico44.
As teorias da argumentação sustentam essa distinção lógica estrutural, a partir
da ideia de que as regras são mandados de definição e os princípios, mandados de
otimização. Nesse plano, os casos simples são resolvidos com análises sintático-semânticas (caso da subsunção), ao passo que, para os casos difíceis, há uma apelação
para a pragmática, o que acaba por retirar do princípio sua função integrativa e de
fechamento hermenêutico.
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Esse problema pode ser notado na “solução racional do problema de colisão de
direitos fundamentais” a que se refere Alexy45, em que o princípio da proporcionalidade desempenha um papel decisivo, na medida em que tais colisões são resolvidas por ponderação, no âmbito de uma estrutura racional de argumentação jurídica
constitucional46, na qual os argumentos formam um sistema47. Nesse ponto, reside
o problema da interpretação por etapas e da não superação da filosofia da consciência, uma vez que o princípio da proporcionalidade, por mais que se pretenda um critério de correção na regra da ponderação, não escapa das escolhas discricionárias48.
Outro ponto que merece destaque é a aparente desconfiança de Alexy49 em
relação ao Parlamento, tendo-o como decisionista, visto que uma argumentação
ideal só se daria quando as condições de representação argumentativa estivessem
dadas, o que acaba por ser difícil. Diferentemente, a representação (argumentativa)
do tribunal constitucional teria um caráter mais ideal, uma vez que pessoas racionais
podem se valer, de modo mais adequado, de argumentos corretos e válidos50. Há,
ao que parece, uma confiança ainda extremada no sujeito que constrói o significado
das coisas sem mundo.
A recepção dessas teorias, como se deu no Brasil, implica uma falsa noção de
que ao aplicador é dado decidir, com base no seu entendimento (racional) pessoal,
sobre o sentido da lei e de que a implementação do texto constitucional também se
dá na possibilidade de relativização de suas normas, com a criação dos mais variados “princípios”; afinal de contas, não é difícil encontrar quem diga que os juízes
não são a boca inanimada da lei (como se Kelsen já não tivesse superado o velho
positivismo exegético) e que devem ir “além da letra fria da lei”. Os princípios, dessa forma, são alçados à condição de metarregras, que só ingressam no sistema para
resolver as insuficiências ônticas das regras.
De fato, o pós-positivismo à brasileira, mal centrado nas teorias argumentativas de Alexy e que tem os princípios (constitucionais) como os substitutos “naturais” dos velhos princípios gerais do direito, ainda não se deu conta da viragem
linguística: privilegia-se o método, para que algo possa ser chamado racional, admitindo-se, no entanto, impasses nos sopesamentos e deduções. Há, ainda, um arraigado sentimento de que os juízes, seres racionais, podem, diferentemente de outras
instâncias, interpretar o fenômeno jurídico de maneira mais apropriada; ressurgem,
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então, como panos de fundo a “decisão conforme a consciência” e o problema de
legitimidade das decisões. Exemplo disso pode ser verificado na recente decisão da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação ao Recurso Especial nº 1308830-RS, que rejeitou pedido de desistência de recurso especial que, muito embora já na pauta, tinha sido acordado e protocolado pelas partes na véspera51.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, reconhece que o pedido tem amparo no
art. 501 do Código de Processo Civil (CPC), afirmando que “o recorrente poderá,
a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso.”52 Todavia, quando se evidenciasse relevante interesse público, o relator
poderia, mediante decisão fundamentada, promover o julgamento. Argumenta-se,
na decisão, que “em razão de uma realidade surgida após a criação do STJ”53,
quando o julgamento dos recursos ultrapassar o interesse individual das partes envolvidas, haveria uma irradiação de efeitos, o que autorizaria o julgamento. O ministro Sidnei Beneti, por seu turno, afirma que o art. 501 do CPC foi concebido em
um período em que não havia número tão elevado de processos, sendo necessário
atualizar sua interpretação. Já para o ministro Massami Uyeda, essa interpretação
privilegia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a sociedade
aguarda posicionamento da mais alta corte infraconstitucional54.
Percebe-se, portanto, que o que se põe é a questão de saber se as autoridades responsáveis pela aplicação do direito devem respeitar o pedido, pelo fato de ter sido emitido pelo legislador competente, ou se podem (devem?) se mover por “valores” (princípios?) que seriam mais fortes que todo o estatuto jurídico, faltando, na regra, um critério
transcendente, que poderia ser corrigido pela razão adjudicatória/valorativa do decisor
(no caso, o interesse público). Inegável a prevalência dessa segunda posição, segundo a
qual os princípios foram invocados para “otimizar” a aplicação da regra.
No entanto, a decisão evidencia um ranço autoritário e desconsidera que, na
atual quadra de desenvolvimento da teoria da decisão, já foram ultrapassados: (1)
o positivismo normativista e as razões expressas na separação entre o direito e a
moral; e (2) a inserção histórica da jurisprudência dos valores e a repristinação
do direito natural, como ocorrido na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.
Observe-se que, no modelo positivista, tanto em Kelsen55 quanto em Hart56, o poder discricionário é admitido quando as normas jurídicas provocam problemas de
interpretação, porque, mesmo para estes, o juiz não pode jamais visar a uma reforma
global do próprio ordenamento jurídico (ainda que isso se dê para sustentar o edifício epistemológico – quase matemático – de aplicação do direito).
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O problema da jurisprudência dos valores, consoante se pode notar na crítica
habermasiana, reside no fato de que a redução dos princípios a valores conduz a
uma argumentação jurídica inconsistente, haja vista o caráter teleológico destes. Assim, a partir do momento em que os tribunais passam a adotar uma “ordem objetiva
de valores” e fundamentar sua decisão em uma forma de realismo ou convencionalismo moral, cresce o problema das decisões arbitrárias para aquilo que os juízes
acham que deve ser o direito.
A construção desse modelo deu-se num ambiente que ainda sofria com as profundas feridas ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial, sendo necessária, ainda
que a cargo dos tribunais, uma profunda revisão do sentido do direito e de seus
vínculos com o comportamento humano concreto. Por sua vez, a realidade jurídica
brasileira pós-1988 pressupõe uma tradição institucional democrática, na qual resta
superada a distinção entre o direito e a moral, podendo-se afirmar, com Habermas57,
uma cooriginariedade entre a moral e o direito consubstanciada na Constituição.
Pode-se, portanto, afirmar que o não cumprimento da regra do art. 501 do CPC,
da forma como ocorreu, evidencia um déficit de legitimidade entre aquilo que foi
produzido democraticamente e aquilo que os juízes pensam, em termos axiológicos,
que deveria ser a norma. Em outras palavras, um rompimento da tradição institucional constitucional.
O julgamento por (e a partir de) princípios, na tradição neoconstitucionalista,
implica perceber uma alteração substancial em seu significado, eis que, longe de
serem recursos epistemológicos para o preenchimento de lacunas ou recursos axiológicos para uma abertura interpretativa, são os princípios deontológicos e instituem
o mundo prático no direito; além disso, não autorizam ou vinculam o intérprete de
fora para dentro, mas justificam a decisão no interior da prática que define e constrói o direito em bases constitucionais. Não há, todavia, esperanças de que o quadro
teórico sofra significativas alterações; isso porque mesmo as recentes alterações
legislativas permitem inferir que o direito (e sua interpretação) ainda fica preso ao
paradigma do sujeito, já superado, dando azo a subjetivismos, como se percebe no
texto do novo CPC (Projeto de Lei nº 8.046/10)58 e em sua busca por uma completude sistêmica, científica e racional.
Do art. 119 do referido projeto, retira-se que
o juiz não se exime de julgar alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, cabendo-lhe, no julgamento aplicar os princípios constitucionais,
as regras legais e os princípios gerais de direito, e, se for o caso, valer-se da
analogia e dos costumes.59
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Já o parágrafo único do art. 477 estabelece que “fundamentando-se a sentença em regras que contiverem conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais
ou princípios jurídicos, o juiz deve expor analiticamente, o sentido em que as normas foram compreendidas.”60 E onde reside o problema? Na ausência de critérios
para a utilização dos princípios, que não são, na afirmação de Oliveira, “objetos
puramente subsistentes à disposição do conhecimento jurídico e à espera de serem
descobertos”61, bem como na ausência da percepção de que os princípios, na esteira
do que pretende Dworkin, ligam-se mais à problemática do caso concreto envolvido
do que numa preocupação lógica sistemática62.
Ao apostar no método, num “constitucionalismo de eficácia”, com recursos do sistema para o sistema, ao gosto dos “valores” (princípios?) do decisor que construirá os
sentidos, não é difícil perceber que há perigos na esquina. O caminho a ser percorrido
sempre nos traz ao ponto de partida: a imperatividade da democracia, a garantia da liberdade e da igualdade, e a necessidade da limitação do poder. Nesse ponto, a contribuição de
Habermas63 para a democracia reside, entre outros aspectos, na desoneração do juiz em
relação aos discursos de fundamentação, uma vez que a questão da validade das normas
independe da referência a todas as situações concretas possíveis de aplicação.
De fato, nos discursos de fundamentação, as normas são submetidas a pretensões de validade universais e se desenvolvem com o aporte de razões e formas de
argumentação que irão englobar questões morais, éticas e pragmáticas, por intermédio de um processo legislativo estruturado constitucionalmente64, ao passo que, nos
discursos de aplicação, são selecionadas normas adequadas às circunstâncias da situação concreta65. Assim, ainda que se possa criticar, no âmbito da aplicação, o “senso
de adequabilidade”, em que várias interpretações são possíveis, não se dá ao juiz a
possibilidade de substituir, no âmbito da aplicação, os discursos morais, éticos e pragmáticos produzidos no espaço público pelos seus próprios.

4. OS PRINCÍPIOS, A FUSÃO DE HORIZONTES
E A APLICAÇÃO RADICAL DO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
No pós-positivismo à brasileira, não se tem uma análise adequada acerca dos
princípios, da mesma forma que a distinção entre regras e princípios ainda não foi
60
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bem compreendida, não havendo, entre eles, uma distinção estrutural, mas sim uma
diferença, na esteira da teoria integrativa de Dworkin66. Desse modo, os princípios
são os marcos da institucionalização da autonomia do direito, de modo que as regras não acontecem sem os princípios. Ainda, as regras vão guardar especificidades,
porque institucionalizam a forma imediata de aplicação do direito, não possuindo os
princípios essas coagulações de sentido, como pretendem as teorias que pressupõem
uma distinção estrutural.
O princípio, desde sempre, está na regra; é seu elemento instituidor, sendo,
portanto, impossível interpretar uma regra sem levar em conta seu princípio instituidor. Além disso, os princípios transcendem as regras para além de sua onticidade,
uma vez que estas são porosas (afinal de contas, são gerais e abstratas), sendo os
princípios os responsáveis pelo fechamento hermenêutico, não deixando que uma
regra (e seus sentidos) fique à disposição do intérprete (e, sobretudo, do aplicador),
para que não escape de seu viés constitucional.
Reside nesse ponto (da porosidade das regras, ao que parece) a divergência de
Streck para com Dworkin, na medida em que afirma que não se cria uma exceção
no direito que não tenha consequências no plano da aplicação futura. Desse modo,
deve ser relativizada a questão de que a regra aplica-se no tudo ou nada, o que só
ocorreria se a regra fosse nulificada, ou por derrogação ou por inconstitucionalidade, o que fica mais claro num sistema jurídico como o brasileiro, que, como se sabe,
difere daquele estudado por Dworkin.67
Daí Streck afirmar que “nenhum princípio atua por si só como criador de
normas”68, haja vista que possibilita uma “reconstrução institucional”69, de modo
que a institucionalização de um princípio demanda a constituição de uma tradição.
Em outras palavras, os princípios não podem existir autonomamente como uma
solução para o sistema, mas possuem força constitutiva ou valor construtivo em
união com o conjunto do ordenamento reconhecido. São eles, portanto, o cerne do
constitucionalismo contemporâneo.
Há, então, a superação do paradigma positivista com a fusão de horizontes,
ou seja, uma fusão de sentidos da coisa com o intérprete, ultrapassando as capas
de sentido do nível ôntico. Vale aqui lembrar que, no positivismo jurídico, sempre
se apostou na suficiência ôntica do mundo das regras, com uma redução de sentido nos casos denominados “fáceis”, a partir da subsunção, sendo essa suficiência
logo abandonada nos casos tidos como “difíceis”, a partir de uma transcendência
epistemológica, ao delegar ao sujeito solipsista da modernidade o “ir além” dessa
suficiência, num âmbito eminentemente pragmático.
Nesse contexto, os princípios (e não argumentos pretensamente corretivos de
moral e de política) apresentam um manancial de possibilidades para a elaboração
de respostas corretas (coerentes) em direito e funcionam como uma blindagem contra discursos adjudicadores, que pretendem corrigir o sistema a partir do sistema e
66
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que, não raro, pretendem funcionar, ilegitimamente, como um terceiro turno da constituinte, tornando paradoxal a relação entre o constitucionalismo e a democracia.
No âmbito da decisão, há que se fundar o fundamentado, aplicando radicalmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição de 198870, o que implica um exercício de constituir a ação a partir da Constituição e de seus princípios71, de modo
que não se pode, a pretexto de fundamentação, dizer qualquer coisa sobre qualquer
coisa. Esse imperativo decorre da noção de que, no Estado de Direito, os poderes
executantes não estão apenas instituídos e controlados, mas estão também comprometidos com a democracia.
Esse comprometimento, no âmbito do Poder Judiciário, é sobremaneira especial, dado que a estrutura de legitimação operada pelo povo, enquanto povo ativo,
não o atinge – não de maneira imediata, uma vez que seus membros não são eleitos.
Todavia, a vinculação à estrutura legitimante não é interrompida, bastando notar
que as decisões são tomadas em nome do povo72. Dizer, pois, que o poder emana do
povo não pressupõe, conforme aponta Muller, um entendimento supostamente metafísico, mas sim normativo, razão pela qual não pode ele permanecer uma ficção73.
O povo, enquanto instância de atribuição de legitimidade, tem uma ligação
direta com o povo ativo, que só existirá, enfaticamente, quando vigerem e forem
praticados e respeitados os direitos fundamentais individuais e, por igual, também
os direitos fundamentais políticos, que não são “valores”, privilégios, “exceções”
do poder do Estado ou lacunas nesse mesmo poder. No que lhes diz respeito, estruturam juridicamente uma comunidade e um Estado Democrático, o que é uma
condição de possibilidade para as três dimensões de legitimidade identificadas por
Habermas: faticidade, vigência e validade74.
A fundamentação, portanto, não se refere a um mero expediente de legitimação formal, significando, de outro lado, a própria justificação do ordenamento jurídico num sentido mais amplo, democrático, sendo absolutamente inaceitável que,
havendo dispositivo constitucional que torne a fundamentação do direito (e dever)
fundamental, ainda se tenha uma baixa densidade constitucional, ante a presença
constante de decisionismos e arbitrariedades. Mais do que discursos de autoridade,
necessita-se de um discurso democrático que não resida na racionalidade assujeitadora da filosofia da consciência.

5. CONCLUSÃO
A consciência de si do sujeito da modernidade ainda faz com que os sentidos
estejam à disposição do intérprete, dando-se a decisão quase que exclusivamente no
âmbito da consciência, o que, em última análise, não coíbe (e até mesmo incentiva)
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decisionismos. O protagonismo judicial, nessa esteira, ganha corpo, na medida em
que esse sujeito (atrelado ao esquema sujeito-objeto) é o construtor dos sentidos,
que estão à sua disposição, detendo os princípios constitucionais, em razão do senso comum teórico jurídico, um status (epistemológico) semelhante ao dos velhos
princípios gerais do direito.
Nesse contexto, a teoria da argumentação, da forma como foi recepcionada pelos juristas brasileiros, não proporciona uma solução para o problema, uma vez que
ainda aposta nas suficiências ônticas das regras para os casos fáceis e nos princípios
como soluções (do sistema a partir do sistema) para os casos tidos como difíceis. A
interpretação, nesse passo, dá-se por etapas, com a construção de uma norma sem
texto ou de um objeto sem coisa.
A noção de que os princípios são os instituidores do mundo prático no direito e
de que são elementos que institucionalizam a regra, segundo uma tradição autêntica,
justificam o papel da Constituição como o lócus que coagula questões éticas, morais
e políticas que não estão à disposição dos intérpretes, que pretendem, ao cabo, construir, a partir de discursos de aplicação, uma nova norma (constitucional).
A legitimidade das decisões reside, portanto, na fundamentação da fundamentação, que permite, a um só tempo, que se tenham: (1) decisões legítimas; (2) respostas corretas em direito; (3) a garantia à autonomia do direito, segundo critérios
de coerência e integridade; e (4) o asseguramento do papel contramajoritário da
Constituição pelos tribunais, numa relação circular e complementar entre a soberania popular, a Constituição e a decisão.
Além disso, a atual problemática da decisão expõe, de maneira indelével, o
paradoxo entre a democracia e o Estado de Direito, que não se resolve em virtude
da permanência de um modo de se decidir calcado na filosofia da consciência, expondo um grave problema de legitimação. Os tribunais, desse modo, ainda não têm
conseguido dar a devida concretude ao art. 93, IX, da Constituição da República,
uma vez que a fundamentação ainda é compreendida como um mecanismo formal
de legitimação das decisões e como um ato de vontade.
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Ativismo judicial e judicial self restraint nas
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RESUMO
O presente artigo pretende demonstrar que, em que pese o princípio da separação
de poderes, bem como a tripartição do poder constituído em legislativo, executivo e
judiciário ser comum no constitucionalismo moderno, a divisão não permanece tal qual
foi arquitetada, pois as recentes posturas de judicialização na política ensejariam uma
reforma no cerne do referido princípio. Ademais, as atuais instituições não demonstram
os anseios da sociedade representada pelo legislativo e executivo em sua integralidade,
que acaba recorrendo ao judiciário para ter garantidos seus direitos mais essenciais.
Também pretende verificar se a postura do juiz ativista fere ou não o princípio da
separação de poderes, demonstrando qual seria o papel atual de cada poder constituído e
analisar se a interferência entre os poderes, o chamado diálogo institucional, se mostra salutar para concretizar os direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal. Analisa,
ainda, a postura do Supremo Federal Tribunal nas decisões que envolvem o cumprimento
de políticas públicas e, portanto ensejam reservas orçamentárias para a efetivação de direitos fundamentais sociais, para tanto irá se valer dos exemplos da evolução da Suprema
Corte Americana, dos conceitos doutrinários das posturas graduais de judicialização da
política: ativismo judicial e judicial self-restraint e também do estudo de decisões recentes
da Corte Constitucional Brasileira, envolvendo a teoria da reserva do possível.
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fundamentais; democracia.
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ABSTRACT
This article aims to demonstrate that in spite of the principle of separation of
powers as well as the tripartite partition of power established in legislative, executive and judiciary be common in modern constitutionalism not remains such a division which was architected, since the recent political judicialization postures would
demand a reform at the heart of that principle. Furthermore, the current institutions
does not demonstrate the aspirations of society represented by the legislative and
executive in its completeness, that ends up using the judiciary to have their rights
more essential by the lack of financial resources.
It also wants to verify that the judge’s activist stance hurts or not the principle
of separation of powers, demonstrating what would be the current role of each power
constituted and consider whether the interference between the powers, the so-called
institutional dialogue, salutary to realize shows the fundamental rights laid out in the
Federal Constitution. Analyze the posture of the Brazilian Court decisions involving
the implementation of public policies, and therefore lead to budgetary reserves for the
implementation of social fundamental rights, for both will be examples of the evolution
of the American Supreme Court, of the doctrinal concepts of gradual postures of judicialization of politics: judicial activism and judicial self-restraint and also the study of
recent decisions of the Constitutional Court of Brazil, involving financial reserve.

KEYWORDS
judicial activism; judicial self restraint; constitutitutional jurisdiction; fundamental rights; democracy.

INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende demonstrar se o princípio da separação de poderes preserva as características tal qual foi arquitetado nos primórdios do Constitucionalismo Moderno. Bem como se as posturas judiciais de ativismo ou de autocontenção são salutares
para a manutenção do princípio ou se tais posturas impõe uma imediata revisão do mesmo.
Tais demonstrações serão comprovadas por meio de estudo de casos jurisprudenciais da
Suprema Corte Americana que foi referenciada em todo mundo com a Corte Warren.
Para então estabelecer um comparativo com o Supremo Tribunal Federal nas decisões que
envolvem os custos dos direitos. Para ao final se concluir se tais posturas que envolvem a
discrição judicial são fortalecedoras do princípio da separação dos poderes.

O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
De acordo com Habërle o princípio da divisão de poderes é tanto texto clássico, como desde Montesquieu é entendido como o princípio constitutivo na tríade
do Legislativo, Executivo e Judiciário e vem a ser direito constitucional positivo em
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todos os exemplos e variantes nacionais. Entre os três planos e formas de manifestação há múltiplas sobreposições e fecundações mútuas3.
Montesquieu já alertou que a experiência eterna ensina, no entanto, que todo
homem que tem poder tende a abusar dele. Segundo Habërle E esta imagem realista do ser humano com relação ao perigo do abuso de poder não apenas em cargos
políticos ou do Estado, conduz a uma luta constitucional por uma divisão ótima
dos poderes e a uma revisitação ao texto clássico de Montesquieu para reconhecer
e combater novas zonas de perigo do abuso do poder. Habërle defende que a divisão de poderes é um princípio relativamente aberto, com constantes e variantes. A
constante seria o perigo do poder ser abusado. As variantes seriam as manifestações
particulares da divisão de poderes nas épocas e países. O autor faz uma distinção
entre divisão de poderes em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido estrito significa a divisão de poderes estatais, a divisão ampla se refere a todo âmbito
social, seria um equilíbrio em todas as relações sociais e não apenas as estatais. A
divisão estrita por sua vez, se divide em vertical e horizontal. Somente cabe falar em
divisão vertical quando se fala em Estado Federativo. Para os fins deste artigo nos
centraremos na divisão estrita em sentido horizontal, qual seja, a divisão entre: Legislativo, Executivo e Judiciário. Habërle entende que mesmo esta divisão é aberta
como a própria historia evolutiva do Estado constitucional4.
A ideia de separação de poderes deve ser agregada à ideia de equilíbrio de poderes, de controle e limitação mútuos. Habërle traz o exemplo do Tribunal Constitucional Federal Alemão que declara como imodificável o núcleo de cada poder e protege
as funções que tipicamente lhes confere a lei fundamental. A divisão de poderes para
o Tribunal Constitucional Alemão não seria somente um mecanismo protetor negativo
contra o abuso de poder, mas também um elemento positivo do poder estatal, como
elemento de otimização funcional e de responsabilização dos poderes5.
Em seu conjunto, a divisão de poderes se mostra como peça central de todo
o Estado constitucional e se trata de uma das mais felizes invenções da história
tanto que o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789
a menciona especificamente e pontua que ambos os elementos são simplesmente
constitutivos “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.” De forma que a divisão
de poderes pertence aos elementos capitais do Estado Constitucional Moderno.
Fato é que depois da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a separação de poderes tornou-se comum na organização política estatal ocidental. No Estado
constitucional todos os órgãos estão articulados entre si pelo principio da separação
dos poderes e este princípio transtemporal contido no texto clássico que divide todo o
orgão constitucional que equilíbra e articula entre as suas formas de manifestação6.
As três funções clássicas de legislar, executar e julgar, assim como as tarefas
que estão por detrás delas são resultado dos direitos fundamentais, dos objetivos
3
4
5
6

HÄBERLE, Peter. El Estado constitucional. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007, p. 330.
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do Estado e das tarefas de bem comum, devem ser concebidos conjuntamente e
inter-relacionados desde o seu início. As três funções típicas estatais constitucionalmente fixadas de maneira substantiva ou procedimental, são instrumentos do Estado
constitucional submetidos às mudanças históricas7.
A constituição de certos órgãos, assim como o estabelecimento de competências, se produz no Estado constitucional em função de tarefas delimitadas constitucionalmente. Nenhum orgão do Estado possui poderes “em branco”8.
O poder legislativo corresponde a uma especial legitimação já que representa
a diversidade do povo e de certo modo é o espelho, um foro amplo da nação, independente do sistema eleitoral adotado. O Legislativo segue sendo o lugar representativo das controvérsias políticas abertas, pelas quais devem responsabilizar-se os
partidos políticos. As eleições correspondem a um processo unificador para o povo.
Aqui se manifesta a intensa relação entre determinados direitos fundamentais com
a democracia. Para Habërle, os parlamentos não são órgãos do Estado no sentido
estrito do termo, não apenas, já que penetram no campo social-público, representam o pluralismo da sociedade aberta, de sua organização como um fragmento do
Estado constituído é um efeito secundário, o que realmente importa é o povo como
conjunto de cidadãos e grupos e o contrapeso vem exatamente de grupos plurais9.
O Judiciário, por sua vez, no Estado constitucional, se despediu da ideia de
Montesquieu de que o juiz é somente “la bouche de la loi”. Cada vez se acredita
mais na valorização e reconhecimento da função jurisdicional, de sua tarefa criativa,
não somente para a defesa dos direitos, mas também para o seu desenvolvimento. É
o law in action dos Estados Unidos10.
De acordo com Oliveira ao Executivo, cumpre aprioristicamente a organização administrativa estatal. “A principal função do aparato administrativo é de
receber os influxos e estímulos da sociedade, rapidamente decodificá-los e prontamente oferecer respostas aptas à satisfação das necessidades que se apresentam
no cenário social”11. mais adiante reconhece que se espera da Administração Pública uma postura mais pró-ativa, expressa por meio de prestações positivas para
a efetivação dos direitos.
Rothenburg coloca que o arranjo atual dos “poderes” na democracia de muitos
países vai muito além de uma simples tripartição, a simples correspondência a três
órgãos já não abarca a complexidade estrutural das democracias contemporâneas12.
Tavares defende que “uma separação absoluta dos poderes deve ser considerada
inaceitável ou impraticável”13. Vê-se hoje que há uma verdadeira interferência dos
poderes uns nos outros, especificamente com relação ao Judiciário temos o ativismo
judicial cujas premissas teóricas e origens serão definidas nos próximos itens.
7
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: O ATIVISMO
JUDICIAL E O JUDICIAL SELF-RESTRAINT
A questão acerca do princípio da separação de poderes permanecer ou não atual, tal como arquitetado, foge ao que se propõe o presente estudo, contudo, verifica-se que a sociedade atual não admite mais uma divisão estanque entre os poderes
constituídos, mas permite uma verdadeira interferência nos papéis destinados aos
poderes pela Constituição Federal.
Esta interferência, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, corresponde
ao fenômeno chamado “judicialização da politica” ou “politização do judiciário”
e consiste, basicamente, tanto na transferência das decisões do campo parlamentar
ou executivo para as cortes como o aumento dos métodos judiciais de tomada de
decisões para além dos tribunais14.
Para Maciel e Koerner, é possível compreender que a judicialização da política
requer que operadores da lei prefiram participar da policy-making a deixá-la ao critério de políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela própria implicaria papel político mais positivo da decisão judicial do que aquele
envolvido em uma não-decisão. Daí que a ideia de judicialização envolve
tanto a dimensão procedimental quanto substantiva do exercício das funções
judiciais15.

Carvalho entende que a judicialização corresponderia à reação do Judiciário
frente a provocação de terceiro, que tem por finalidade revisar a decisão de um poder político tomando como base a Constituição. Ao fazer esta revisão o Judiciário
estaria ampliando seu poder frente aos demais poderes16.
A questão da judicialização da política está diretamente relacionada à concretização dos direitos fundamentais, pois historicamente, a afirmação dos direitos
fundamentais é marcada por três etapas ou como aponta Ferreira Filho “momentos
de conscientização”17. Começando pelo reconhecimento das liberdades que coincide com o nascimento do constitucionalismo, passando pela consagração dos direitos
sociais e culminando com a fase contemporânea dos direitos de solidariedade. São
as três gerações de direitos apontadas por Vasak18, esmiuçadas pela doutrina nacional, mais especificamente por Bonavides19.
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Os direitos fundamentais estariam, assim, separados por gerações conforme
o lema da Revolução Francesa do século XVIII, qual seja: “Liberdade, Igualdade
e Fraternidade”. Em cada geração preponderaria um tipo de direito fundamental.
Neste aspecto interessam sobretudo os direitos sociais, os direitos colocados pela
doutrina na segunda geração, que seriam os direitos que demandam uma prestação
por parte do Estado.
É cediço que os direitos da segunda geração ou segunda dimensão, como prefere
Sarlet20, habitualmente passam por uma crise de eficácia, por serem direitos que exigem do
Estado prestações materiais positivas, demandando um certo custo econômico-financeiro
para a sua completa efetivação. Com efeito, BONAVIDES traz noticia de que a grande
maioria dos sistemas jurídicos trata apenas os direitos de primeira geração com aplicabilidade imediata (os direitos de defesa), mas assevera que a crise dos direitos de segunda
geração está chegando ao final, tornando os direitos de segunda geração tão concretos
quanto os de primeira geração, todavia BONAVIDES não especifica como este processo
está ocorrendo. O autor coloca os direitos sociais assim:
Não se pode deixar de reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de
direitos fundamentais, vinculado materialmente uma liberdade “objetivada”,
atada a vínculos normativos e institucionais, a valores sociais que demandam
realização concreta e cujos pressupostos devem ser “criados”, fazendo assim
do Estado um artífice e um agente de suma importância para que se concretizem os direitos fundamentais de segunda geração21.

Assim em que pese a separação de poderes ser uma característica constante
do constitucionalismo moderno, figuram também, no constitucionalismo, os direitos fundamentais de natureza social que exigem do Poder Judiciário postura mais
arrojada, talvez até mesmo de intromissão na definição e concretização de políticas
públicas para que os direitos de natureza social descritos na norma fundamental não
passem de uma mera folha de papel22.
Por outro lado, não se pode descurar que no contexto de judicialização da
política existem duas posturas contrapostas: o ativismo judicial e o judicial self
restraint. Por ativismo judicial tem-se a conduta do Judiciário em que intervém
na esfera de atuação dos outros poderes constituídos para a definição das políticas
públicas23, enquanto o judicial self restraint ou autocontenção judicial significa
exatamente o oposto, ou seja, o respeito aos outros poderes constituídos.
Deve-se destacar que judicialização se distingue de ativismo judicial, embora
a linha que separa esse dois fenômenos, em alguns pontos, não seja muito clara em
20
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razão de certas coincidências causais, o que pode levar a alguns desencontros conceituais. As definições de cada um são firmadas com nitidez no trabalho coordenado
por José Ribas Vieira, citado por Milton Augusto de Brito NOBRE24, que assim os
descreve de modo preciso:
Apesar de muito próximos, os fenômenos da judicialização e do ativismo
judicial não se confundem. O ativismo judicial pode ser descrito como uma
atitude, decisão de comportamento dos magistrados no sentido de revisar temas e questões - prima facie - de competência de outras instituições. Por sua
vez, a judicialização da política, mais ampla e estrutural, cuidaria de macrocondições jurídicas, políticas e institucionais que favoreciam a transferência
decisória do eixo do Poder Legislativo para o Poder Judiciário.

Desta forma, o ativismo judicial resultaria de posturas progressistas ou conservadoras das Cortes Superiores, em questões de alta complexidade e cuja competência para decisão se situaria fora do alcance das atribuições judiciais, de outros
poderes, enquanto que a judicialização decorre de causas diversas que, Barroso,
sintetiza nos seguintes termos:
Há causas diversas para o fenômeno. A primeira delas é o reconhecimento da
importância de um judiciário forte e independente, como elemento essencial
para as democracias modernas. Como consequência operou-se uma vertiginosa ascensão institucional de juízes e tribunais, tanto na Europa como em países da América Latina, particularmente no Brasil. A segunda causa envolve
certa desilusão com a política majoritária, em razão da crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral. Há uma terceira: atores
políticos, muitas vezes, preferem que o judiciário seja a instância decisória
de certas questões polêmicas, em relação às quais exista desacordo moral
razoável da sociedade. Com isso, evitam o próprio desgaste na deliberação
de temas decisivos, como uniões homoafetivas, interrupção de gestação ou
demarcação de terras indígenas. No Brasil o fenômeno assumiu proporção
ainda maior, em razão da constitucionalização abrangente e analítica - constitucionalizar é, em última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo
para o universo das pretensões judicializáveis - e do sistema de controle de
constitucionalidade vigente entre nós, em que é amplo o acesso ao Supremo
Tribunal Federal por via de ações diretas25.

Dworkin apresenta uma proposta diferente ao comparar a postura dos magistrados ingleses e americanos26. Na Grã-Bretanha a maioria dos juízes entende que
não deve tomar suas decisões baseando-se em fundamentos políticos, ou seja deve
24
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evitar uma postura ativista. Mas alguns críticos, como Griffiths 27, demonstram que
os juízes efetivamente tomam decisões com base em fundamentos políticos, embora
os Tribunais se esforcem para dar uma roupagem jurídica à decisão. Como exemplo,
existe o caso Charter e Dockers em que a Câmara dos Lordes interpretou a Lei de
Relações Raciais de maneira que um clube não fosse obrigado a não discriminar negros. Neste e em outros casos, Griffiths assevera que a Câmara agiu a partir de uma
postura política particular, defendendo valores ou estruturas sociais28. Nos Estados
Unidos, muitos estudiosos entendem que as decisões são políticas29.
Dworkin entende que ambas as visões estão equivocadas, pois este debate
negligencia uma distinção importante entre dois tipos de argumentos políticos dos
quais os juízes podem se utilizar: o primeiro chamado de princípio político que
recorre direitos políticos de cidadãos individuais e o segundo ao procedimento político que exige que uma decisão particular promova o bem estar geral ou interesse
público30. Dworkin para definir a posição que julga como correta estabelece os
critérios de duas concepções estatais: uma centrada no texto legal, que corresponderia ao positivismo jurídico e a concepção centrada nos direitos. Basicamente a
concepção centrada no livro de regras determina que o Poder Judiciário deve decidir
os casos controversos tentando descobrir o que está no texto jurídico, se utilizando
de técnicas interpretativas e que os juízes nunca devem decidir tais casos com base
em seu próprio julgamento político, nesse sentido explica a falta de coerentismo31
que atualmente encontramos no nosso ordenamento jurídico:
É perfeitamente verdadeiro - e reconhecido, como disse, pelo modelo centrado no
texto legal - que qualquer resposta particular de um juiz a essas questões neutras
políticas pode muito bem ser diferente da resposta de outro juiz. É a qualidade das
diferentes questões históricas, não a certeza ou previsibilidade da resposta, que recomenda essas questões ao modelo centrado no texto jurídico. Essa concepção do
Estado de Direito opõe-se a questões políticas, como a questão do que deveriam ter
feito os legisladores, não porque essas questões admitam diferentes respostas, mas
porque simplesmente são as perguntas erradas a fazer32. (sem grifos no original).

Enquanto a concepção centrada nos direitos busca como resposta aos questionamentos políticos feitos ao corpo judicial a moral, sem deixar de reconhecer o
texto legal como fonte de direitos, mas nega o texto legal que seja uma fonte exclusiva de direitos:
A concepção centrada nos direitos, por outro lado, insistirá em que pelo menos um tipo de questão política consiste justamente nas questões que juízes
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confrontados com casos controversos devem perguntar. Pois a questão final
que ela apresenta em um caso controverso é a questão de determinar se o
queixoso tem o direito moral de receber no tribunal aquilo que exige. O texto
jurídico é relevante para essa questão final33.

Para a concepção centrada nos direitos a questão política poderia ser resumida, portanto, a uma questão moral. O grande problema da moral é que acaba se
encerrando em subjetivismo e as decisões acabam perdendo a racionalidade, como
demonstram Pozzolo34 e Alexy35.
Contudo, Dworkin não deixa de analisar uma possível violação à democracia
se questionando se é legítima a convicção de que os juízes devem realmente se
manter fora da política? Por que, num sistema que ainda é centrado no texto legal
como o brasileiro, ainda seria considerado errado juízes tomarem decisões políticas
do tipo que a concepção centrada nos direitos exige que tomem?
Basicamente, segundo a lógica de Dworkin, o argumento da democracia reside
no fato de que os juízes não são eleitos nem reeleitos, e isso é extremamente sensato
porque as decisões que tomam ao aplicar a legislação tal como se encontra devem
ser imunes ao controle popular. Mas decorre daí que não devem tomar decisões
independentes no que diz respeito a modificar ou expandir o repertório legal, pois
essas decisões somente devem ser tomadas sob o controle popular36.
Uma breve resposta a esse argumento seria se o Parlamento está insatisfeito
com uma decisão política tomada pelos juízes então pode revogar essa decisão por
meio da legislação adequada. Dworkin entende que essa resposta é breve demais,
pois o tempo legislativo é um recurso escasso, a ser distribuído com algum senso de
prioridades políticas. Além de poder descontentar parte do eleitorado.
O argumento da democracia supõe que a decisão de um legislativo eleito pela
maioria do público é, em última análise, a melhor maneira de decidir questões sobre
os direitos que têm os cidadãos individuais, reciprocamente e perante a sociedade
como um todo. Mas isso pode ser assim por dois tipos diferentes de razões ou por
alguma combinação das duas. A legislação pode ser um processo mais preciso que
outros para se decidir o que são os direitos ou pode ser um procedimento melhor por
outras razões que não a exatidão37.
Assim, devemos considerar o argumento da democracia, como estratégia para
decidir questões sobre direitos, sob dois aspectos. Existem, primeiramente, razões
institucionais para que uma decisão legislativa sobre direitos tenha probabilidade
de ser mais exata que uma decisão judicial? As decisões do legislativo seriam mais
corretas que as dos juízes?38
Obviamente, segundo qualquer teoria de direitos, decisões sobre direitos são
melhores se baseadas em mais informações que menos informações sobre uma va33
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riedade de fatos. Mas Dworkin não conhece nenhuma razão pela qual seja mais
provável um legislador ter opiniões mais precisas sobre o tipo de fatos que, sob
qualquer concepção plausível de direitos, seriam relevantes para determinar o que
são os direitos das pessoas39.
Geralmente os juízes tem mais acesso aos fatos que os legisladores. Além disso, em alguns casos, o público que elege legisladores irá, com efeito, participar da
discussão sobre se alguém tem ou não direito a algo, pois os interesses do público
opõem-se à concessão de um direito. Isso será tipicamente verdade quando a discussão encontrar-se numa área politicamente sensível. Mas, não obstante, é verdade
que em tais casos os legisladores estão sujeitos a pressões a que não estão sujeitos
os juízes, e isso deve contar como razão para chegar a conclusões fundamentadas
sobre direitos40.
Alguns podem objetar que, no estado atual da sociedade na Inglaterra, por exemplo, os juízes farão trabalho pior porque sustentam teorias piores sobre direitos. Eles
provêm de uma classe particular, são educados de certa maneira específica e são membros de uma profissão específica, de tal modo que é muito provável que não apreciem os
direitos de pessoas de classes muito diferentes. Fazem geralmente parte de uma elite41.
Dworkin coloca ainda o argumento da estabilidade política, qual seja: decisões
não populares não ameaçam o Judiciário na mesma medida em que ameaçam o Legislativo. Mas rebate este argumento constatando que é improvável que os legislativos cheguem a uma decisão sobre direitos que ofenda tanto algum setor influente da
comunidade a ponto de ofender a ordem política. Se o legislativo cometer esse erro,
o governo cairá, e o processo ordeiro da democracia substituirá a legislatura imprudente por outra. Os tribunais não têm nenhuma defesa automática contra decisões
muito impopulares porque os juízes não têm nenhum temor direto da insatisfação
popular com o seu desempenho. Pelo contrário, alguns juízes podem sentir prazer
em desconsiderar entendimentos populares. Assim, se os juízes tomarem uma decisão política ultrajante, o público não poderá vingar-se substituindo-os42.
Todavia o Legislativo pode se esconder por detrás deste argumento da estabilidade política e deixar de legislar questões relevantes a exemplo do que aconteceu
no Brasil com a união homoafetiva43.
A estabilidade política pode ser um argumento contra a legislação que, deliberada
ou inadvertidamente, deixa a decisão de questões politicamente sensíveis aos juízes44.
O último argumento do raciocínio de DWORKIN reside no fato de que a população em geral dá mais crédito entre decisões políticas tomadas pelo legislativo do
que as tomadas pelo judiciário, o que, na visão de DWORKIN, seria uma falácia, pois
desapareceria se os juristas reconhecessem que são compatíveis com a democracia,
além de exigir apenas uma mudança de postura da população em relação à lei.
39
40
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DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 26.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 27.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 27.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 28.
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 28.
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Um exemplo disso é a “Corte Warren”, que será posteriormente tratada com mais
vagar, que conseguiu aquiescência milagrosa em decisões extremamente impopulares.
Todavia, DWORKIN entende que a possibilidade do ativismo judicial não encontra sua principal razão na estabilidade política. Para ele, a razão é de equidade. A
democracia supõe igualdade de poder político, e se decisões políticas genuínas são
tiradas do legislativo e entregues aos tribunais, então o poder político dos cidadãos
individuais, que elegem legisladores mas não juízes, é enfraquecido, o que é injusto45. E o autor, acaba por retomar a teoria dos freios e contrapesos:
Se todo o poder político fosse transferido para os juízes, a democracia e a
igualdade do poder político seriam destruídas. [...] Mas é por demais evidente que
nenhuma democracia proporciona a igualdade genuína de poder político46.
Para ao final concluir que é salutar a transferência de decisões políticas de um
poder para o outro, pois não há nenhuma razão para pensar, abstratamente, que a
transferência de decisões sobre direitos, das legislaturas para os tribunais, retardará
o ideal democrático da igualdade de poder político, ao contrário pode muito bem
promover esse ideal47.
No direito pátrio, TAVARES critica com veemência o ativismo judicial, afirmando que os direitos fundamentais findam, ainda que inadvertidamente, por tolher
o protagonismo popular, tornando-o judicial 48. Chega a afirmar que conduta possa
implicar numa relativização da própria democracia:
A segunda implicação é a de que caberá sempre ao órgão decisório final de
cada Estado definir o significado a ser concretizado, o conteúdo de determinado direito fundamental. Esse órgão decisório, por excelência, é o Judiciário,
mais precisamente os órgãos de cúpula desse (STF, no caso brasileiro), e que
acabam por obter maior importância que a própria Legislatura, usualmente
reconhecida como a caixa de ressonância da vontade popular (cf. Tavares,
2005: 221). Nesse ponto reside o maior perigo dos Direitos Fundamentais,
qual seja o de relativizar a importância da Casa Legislativa e da própria Democracia na sociedade.

Com efeito, não é uma faculdade dos administradores públicos ou do Poder
Legislativo cumprir a Constituição. Embora possa haver discricionariedade quanto
aos meios para se efetivar um direito social, sua efetivação é uma obrigação constitucional e, para não a cumprir, deve existir um ônus argumentativo da parte dos
poderes políticos. Esse ônus argumentativo pode ser fundamentado na reserva do
possível? Com base na escassez de recursos financeiros? É o que se pretende discutir no item 4, analisando a postura do Supremo Tribunal Federal nestas questões.

45
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DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 30.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 31.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 32.
TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. p. 176.
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AS ORIGENS DO ATIVISMO JUDICIAL: A SUPREMA
CORTE NORTE-AMERICANA
A intervenção de um poder pelo outro já existia no Estados Unidos desde
Marbury vs Madison em 180349. Contudo um controle material do Legislativo se
impôs pela primeira vez na Suprema Corte no Caso Lochner vs New York50, no ano
de 1905, em que se discutia a validade de uma Lei do Estado de Nova York que
limitava a jornada de trabalho a 10 horas diárias e 60 horas semanais. A Suprema
Corte Americana entendeu que os Estados poderiam limitar liberdades individuais,
desde que houvesse uma relação adequada e pertinente entre os objetivos a serem
alcançados e os meios instituídos pela lei e que a mesma pudesse ser considerada
adequada. A Suprema Corte entendeu que a lei do Estado de New York não passava
no teste de adequação, pois restringia a liberdade de livre contratação do trabalho.
Em resumo afirmou que os objetivos do legislador ali estavam fora do campo previsto pela Constituição ao Poder Legislativo. Bernard Schwartz asseverou que “ao
afirmar a invalidade da lei, a Corte substituiu o julgamento do legislador pelo seu
próprio e decidiu por si mesma que a lei não era razoavelmente relacionada a nenhuma das finalidades sociais para as quais o poder de polícia podia ser validamente
exercido”51. Assim a Suprema Corte fez um controle político da lei questionada
Nas palavras de Bernard SCHWARTZ, já não se tratava de uma avaliação de razoabilidade: “A Corte, ao aplicar o devido processo dessa maneira, chegou perto de
exercer as funções de um ‘superlegislador’, colocando-se como um virtual supremo
censor da sabedoria da legislação”52.
Todavia, a decisão não foi unânime, e no voto vencido do justice Oliver Wendell Holmes já se encontravam as razões para uma possível mudança de entendimento. Holmes entendia que era papel do Legislativo e não da Corte definir qual
seria a melhor doutrina econômica a ser adotada. Pois não seria a função do Judiciário impor à maioria as suas opiniões por meio das leis:
Várias decisões desta Corte admitem que leis estaduais podem estabelecer
regulações que, se fôssemos legisladores, poderíamos considerar tão irrazoáveis [injudicious] ou tão tirânicas como esta, e que igualmente interferem na
liberdade de contratar. [...]
Algumas dessas leis traduzem convicções ou preconceitos que nós juízes normalmente partilhamos. Algumas não. Mas não se pretende que uma constituição imponha uma teoria econômica particular, seja a do paternalismo e da
relação orgânica entre o cidadão e o Estado, seja o laisser-faire. Ela é feita
por pessoas com visões fundamentalmente diferentes, e a contingência de
considerarmos certas opiniões naturais e familiares ou novas, e até mesmo
chocantes, não deveria influenciar nosso julgamento sobre se as leis que nelas
se inspiram estão em conflito com a Constituição.
49
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52

Decisões Constitucionais de Marshall. Trad. LOBO, Américo. Brasília: Ministério da Justiça
<http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=198&invol=45>, tradução livre do inglês.
SCHWARTZ, Bernard. Constitutional Law: a textbook. New York: Macmillan, 2a ed., 1979, p. 205.
SCHWARTZ, Bernard. Constitutional Law: a textbook. p. 205
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Assim após o case Lochner as leis eram submetidas a um scrunity53 sobre
a sua adequação dos seus meios e fins. A decisão inaugurou o período que vai de
1905 a 1937, e é chamado de Era Lochner, na qual vigorou o entendimento de que
o Estado não poderia limitar os direitos individuais dos cidadãos.
Todavia, o sistema apresentava incoerências. Por exemplo apenas três anos depois do julgamento do case Lochner, a Corte julgou Muller v. Oregon,54 em 1908,
somente três anos após Lochner, a Corte julgou constitucional uma lei que proibia
o emprego de mulheres em fábricas ou lavanderias por mais de 10 horas por dia.
Ocorre que para firmar este entendimento precisou desconstituir Lochner como um
precedente ao caso, ou seja, fez um distinguish do precedente. Isso para justificar
a decisão de que Estado tem mais interesse em regular a jornada de trabalho das
mulheres que a dos homens, pois as diferenças físicas entre os sexos justificaria o
tratamento diferenciado55.
A mudança de paradigma começou no início dos anos 50, com a nomeação de
Warren para o cargo de Chief Justice56. O primeiro caso importante desse período foi
Williamson v. Lee Optical Co.57 julgado em 1955, e chamado de Lee Optical Case,
consistia basicamente na discussão de constitucionalidade de uma lei de Oklahoma que
estabeleceu a obrigatoriedade de prescrição médica, oftalmologista, para que o oculista
pudesse duplicar lentes, substituir lentes danificadas (fabricando novas de iguais características), instalar lentes antigas em novas armações e adaptar os óculos à face do cliente. Os oculistas alegaram que essa exigência violava o devido processo legal por considerarem que tais operações eram simplesmente mecânicas, o que tornava dispensável
uma nova prescrição médica. A Corte julgou o caso apresentando as seguintes razões:
A lei de Oklahoma pode fazer exigências inúteis e dispensáveis em muitos
casos. Mas cabe ao legislativo, e não às cortes, ponderar as vantagens e desvantagens da nova exigência. [...] É passada a época em que esta Corte usava
a cláusula do devido processo legal para anular leis estaduais, reguladoras de
condições comerciais e industriais, porque elas eram consideradas insensatas,
inoportunas ou contrárias a uma particular escola de pensamento.

O case Lee Optical marca o momento em que a Corte expressamente quebrou
o paradigma firmado pela jurisprudência da Era Lochner, demonstrando a necessidade de uma adequação racional entre os meios e os fins eleitos pelo legislador.
Tornando-se um controle de razoabilidade, e não uma forma de substituir a discricionariedade dos legisladores pela dos juízes58.
53
54
55
56

57
58

Acredito que a melhor tradução seja “avaliação”.
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=208&invol=412, tradução livre do inglês.
TRIBE, Lawrence H. American Constitutional Law. Mineola: The Foundation Press, 2a ed., 1988, p. 569
Mutatis mutandis seria o cargo equivalente ao de Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal mas as funções
exercidas são bem mais amplas, pois além de presidir as seções, cabe ao Chief Justice escolher quem vai escrever a
opinião da Corte nos casos em que ele fizer parte da maioria – podendo reservar para si a elaboração das opiniões mais
importantes. Além disso, trata-se de um cargo vitalício. A influência dos Chief Justice nas orientações da Suprema Corte
é tamanha que a sua história é dividida em períodos relativos à direção de cada um dos Chief Justice.
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=348&invol=483, tradução livre do inglês.
GUNTHER, Gerald e SULLIVAN, Kathleen M. Constitutional Law. New York: The Foundation Press (University Casebook
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A posição que terminou por consolidar-se foi a defendida por Holmes no seu
voto dissidente em Lochner e que transformava o devido processo em um controle
de razoabilidade. No entanto, ao contrário do que se poderia parecer à primeira vista, a consequência maior não foi uma postura de judicial self-restraint. Ao contrário,
a Corte Warren acabou sendo considerada como a época de maior ativismo judicial
experimentada pela Suprema Corte, na qual foram feitas as maiores intervenções judiciais no processo político de tomada de decisões. Haja vista decisões como Brown
v. Board of Education59, no qual se declarou a inconstitucionalidade da segregação
racial nas escolas públicas60.
A Corte Warren ingressou por um caminho que possibilitou um imenso ativismo judicial: o reconhecimento de direitos constitucionais não-escritos Outro caso
paradigmático foi Griswold v. Connecticut61, na qual se discutiu a possibilidade de
o estado tornar ilegal o uso e a prescrição médica de anticoncepcionais. Julgou a
Suprema Corte:
Não nos sentamos como um super-legislador para determinar a sensatez, necessidade e propriedade das leis que tocam problemas econômicos, assuntos
comerciais ou condições sociais. Essa lei, no entanto, opera diretamente em
uma íntima relação de marido e mulher e o papel de seu médico em um aspecto dessa relação [...]

Julgamentos como Griswold e Brown v. Board of Education contrariavam
expressamente a ideologia conservadora da época, a qual pregava um self-restraint62. Esperava-se, assim, que com a aposentadoria de Earl Warren , fosse nomeado um Chief Justice que revertesse os holdings63 dos casos citados — e de
outros da mesma espécie — ou ao menos que estancasse o movimento de ativismo
judicial. Essa parece ter sido a expectativa de Nixon , que nomeou Warren Burger como Chief Justice para comandar esse processo de judicial restraint, mas a
maior parte dos juízes era remanescente da Corte Warren e o Tribunal permaneceu
com sua postura ativista64.
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Series), 13a ed., 1997, p. 481-482.
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=347&invol=483>.
GUNTHER, Gerald e SULLIVAN, Kathleen M. Constitutional Law. p. 486.
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=381&invol=479>.
GUNTHER, Gerald e SULLIVAN, Kathleen M. Constitutional Law. p. 520.
Holding é a parte da decisão que forma o precedente que deverá ser observado nos casos futuros. Trata-se dos
fundamentos jurídicos necessários para a conclusão da Corte.
Neste sentido deve-se conferir parte do voto mais marcante da Corte Burger Roe v. Wade, redigido por Blackmun: A
Constituição não menciona explicitamente qualquer direito à privacidade. [Mas] a Corte reconheceu que um direito de
privacidade pessoal, ou uma garantia a certas áreas ou zonas de privacidade, existe de acordo com a Constituição. [...]
Esse direito à privacidade [...] é amplo o sufi ciente para abranger a decisão de uma mulher sobre terminar ou não sua
gravidez. O prejuízo que o Estado imporia sobre a mulher grávida ao vedar completamente essa opção é claro [...] Os
recorrentes e alguns amici sustentam que o direito da mulher é absoluto e que ela pode terminar sua gravidez a qualquer
tempo, de qualquer modo e oferecer qualquer razão que ela escolha. Com isso, nós não concordamos. [As] decisões da
Corte reconhecendo o direito à privacidade também afirmam que alguma regulação estadual em áreas protegidas pelo
direito é apropriada.
[Um] estado pode legitimamente defender importantes interesses em salvaguardar a saúde, em manter padrões médicos
e em proteger vidas potenciais. Em algum ponto da gravidez, esses interesses tornam-se suficientemente fortes para
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Gunther entende que a Suprema Corte “absteve-se de aplicar um escrutínio
minucioso à maior parte dos assuntos econômicos, mas aumentou a intervenção no
tocante a interesses pessoais não-econômicos e não protegidos expressamente pela
Constituição”65. Estabelecendo uma extensão do conteúdo dos direitos fundamentais, inclusive dos não escritos66.
Atualmente verifica-se uma certa estabilidade nas decisões: as decisões anteriores foram
mantidas e não há uma perspectiva de alterá-las. O que restou da era Lochner, foi a posição
no voto dissidente de Holmes que se orienta por um maior respeito às decisões políticas do
legislador, ao qual é reconhecido um amplo poder discricionário na elaboração das leis 67 . Com
ele, reduz-se a possibilidade de que a Corte invalide uma lei apenas por não concordar com
os valores que seus membros professam, pois não se entende que o Judiciário deva avaliar a
conveniência dos fins eleitos pelo legislador, mas apenas se há um mínimo de razoabilidade na
relação entre os meios instituídos pela norma e os objetivos do legislador. Quanto aos fins, a
Corte deve apenas verificar se são possíveis dentro dos quadros da Constituição, e não se são
os mais adequados. O questionamento que se traz é se a Corte Americana é um modelo a ser
seguido pelos Tribunais pátrios, questionamento este que se pretende se responder pela análise
das decisões que envolvem o custo dos direitos no Supremo Tribunal Federal a seguir.

RESERVA DO POSSÍVEL E A POSTURA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: ATIVISMO JUDICIAL OU
JUDICIAL SELF-RESTRAINT?
A teoria da reserva do possível tem sua origem no Tribunal Constitucional
Alemão, mais precisamente no caso Hochschul-Urteil, tendo sido, inicialmente,
concebida como um limite imposto pela razoabilidade ou como aquilo que o indi-

65
66
67

justificar a regulação dos fatores que governam a decisão sobre o aborto. [...]
Com respeito ao interesse na saúde da mãe, o ponto limite, à luz do presente conhecimento médico, ocorre
aproximadamente no fim do primeiro trimestre. Isso é assim em virtude do fato médico estabelecido de que, até o fim
do primeiro trimestre, a mortalidade em abortos é menor que a mortalidade em partos normais. Portanto, desse ponto
em diante, o Estado pode regular a realização de abortos, desde que a regulação seja razoavelmente relacionada com
a preservação e proteção da saúde materna [...] A regulação protetiva da vida fetal após a viabilidade, então, tem
justificativas tanto lógicas como biológicas. Se o Estado está interessado em proteger a vida fetal após a viabilidade, ele
pode ir ao ponto de proscrever o aborto durante esse período, exceto quando é necessário para preservar a vida ou a
saúde da mãe. Medido de acordo com esses padrões [standards], a lei texana tem um alcance excessivamente amplo
e não pode sobreviver ao ataque constitucional feito sobre ela. Para resumir e repetir: uma lei criminal estadual sobre o
aborto do tipo da atual lei do Texas, que excepciona da criminalidade apenas o procedimento que visa a salvar a vida
da mãe, sem considerar o estágio da gravidez nem qualquer outro dos interesses envolvidos, viola o devido processo.
(a) Após o primeiro trimestre, a decisão sobre o aborto e sua realização deve ser deixada ao julgamento do médico da
mulher grávida. (b) Após o primeiro trimestre, o Estado, promovendo seu interesse na saúde da mãe, pode, se assim
escolher, regular o procedimento de aborto de formas que sejam razoavelmente relacionadas à saúde da mãe. (c) A
partir do estágio de viabilidade, o Estado, promovendo o interesse na potencialidade da vida humana, pode optar por
regular, e mesmo proscrever, o aborto, exceto quando ele é necessário, segundo um julgamento médico apropriado, para
a preservação da vida ou da saúde da mãe. Consideramos que esse holding é consistente com os pesos relativos dos
respectivos interesses envolvidos, com as lições e exemplos da história médica e jurídica, com a tolerância do common
law e com as demandas dos profundos problemas dos dias atuais.disponível em <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/
getcase.pl?court=us&vol=410&invol=113>.
Op. cit. p. 466.
Op. cit. 468.
SCHWARTZ, Bernard. Constitutional Law: a textbook. p. 206.
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víduo pode racionalmente esperar da sociedade68. Neste sentido tem se colocado
também a doutrina pátria69. Entretanto, no momento em que a teoria foi importada
para outros ordenamentos ocorreram algumas distorções70.
O direito nacional, talvez pelas condições socioeconômicas do país, deu
ênfase ao aspecto econômico da teoria. Ou seja, a eficácia dos direitos sociais
esbarrariam necessariamente no problema da escassez ou dos custos dos direitos,
incorrendo, portanto em uma limitação fática para a satisfação do direito prestacional. Neste sentido Luís Fernando SGARBOSSA:
Em tal tipo de situação encontra-se a origem da forte carga de racionalidade
característica da elaboração conhecida como reserva do possível, que ostenta
ares de evidência lógica aparentemente inegável e incontornável, no sentido
de que aquilo que não existe não poder ser postulado ou deferido, e outros
truísmos que se tem afirmado com base em tal compreensão.71

Além da impossibilidade fática ou da escassez econômica, existe a impossibilidade gerada pela peça orçamentária, que é chamada de escassez de tipo ficcional ou
jurídica, ou seja, os recursos economicamente existem, mas a sua alocação a determinados setores, acaba por não atender outras necessidades. Trata-se, portanto de questão de escolha de políticas públicas, neste sentido Olsen asseverou que as escolhas
alocativas possuem caráter político, pois os recursos podem ser alocados de diferentes
formas, conforme as prioridades definidas pelo plano de governo do Executivo72.
A doutrina pátria tem criado resistência que se coloca contra a realização dos direitos fundamentais sociais, especialmente na questão dos recursos econômicos e financeiros escassos, e, portanto, a garantia dos direitos sociais ficaria limitada à disponibilidade
financeira ou à “reserva do possível”. Todavia não se defende que o Judiciário intervenha em políticas públicas orçamentárias para a realização dos direitos sociais, mas que
sua intervenção só aconteça na medida em que os outros poderes forem inertes73.
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ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. Ernesto G. Valdés Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2001, p. 498.
SARLET. Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtuner. Reserva do Possível, mínimo existência e direito à saúde:
algumas aproximações. In SARLAT, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (orgs.) Direitos Fundamentais, orçamento e
“reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 29
Canotilho já teceu considerações acerca do fuzzismo ou metodologia fuzzy, qual seja: a censura de fuzzismo lançada
aos juristas significa basicamente que eles não sabem do que estão a falar quando abordam os complexos problemas
dos direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, apesar de grandes contribuições que institutos estrangeiros possam
dar ao nosso Direito, proporcionando consideráveis avanços deve ser extremamente cauteloso o translado de teorias
jurídicas desenvolvidas em países cuja base cultural, econômica, social e histórica seja diferente. Tais institutos devem
ser compreendidos de acordo com a história e condições socioeconômicas do país em que se desenvolveram in
CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática actual dos direitos econômicos,
sociais e culturais. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 100. No mesmo sentido
são pertinentes as considerações de Ana Carolina Lopes Olsen que afirmou que aconteceu uma verdadeira mutação do
instituto in OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais frente à reserva do possível. Curitiba, 2006,
Dissertação (Mestrado em Direito) – PPGD- Universidade Federal do Paraná, p. 235.
SGARBOSSA, Luís Fernando. Crítica à teoria dos custos dos direitos – Reserva do Possível. Porto Alegra: Sergio
Antonio Fabris, 2010, p. 219.
OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais frente à reserva do possível. Curitiba, 2006,
Dissertação (Mestrado em Direito) – PPGD- Universidade Federal do Paraná. p. 233.
BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional: entre constitucionalismo e democracia. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 185.
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Krell nega de forma veemente que juízes que não são legitimados pelo voto
popular tenham competência para dispor sobre medidas de políticas sociais que
exijam gastos74.
Courtis e Abramovich assim colocam essa situação:
Por ello, el Poder Judicial no tiene la tarea de diseñar políticas públicas, sino
la de confrontar el diseño de políticas assumidas con los estándares jurídicos
aplicables y – en caso de hallar divergencias – reenvias la cuestión a los poderes pertinentes para que ellos reaccionen ajustando si pertinentes para que
ellos reaccionen ajustando su actividad en consecuencia. Cuando las normas
constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas públicas y
los poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida, correspoderá al
Poder Judicial reprochar esa omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren alguna medida. Esta dimensión de la actuación judicial puede ser conceptualizada con la participación en un “diálogo” entre los distintos poderes
del estado para la concreción del programa jurídico-político estabelecido por
la constituición o por los pactos de derechos humanos. 75

O Supremo Tribunal Federal em importante decisão acerca do tema – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 4576, em 2004, da lavra do
Ministro Celso de Mello ‒ pronunciou-se no sentido de que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário ‒ e nas do Supremo
Tribunal, em especial ‒ a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo
e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá
atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Neste aspecto tem se verificado, no que
concerne especificamente aos direitos sociais, que o Supremo vem adotando uma
postura de ativista mas não um ativismo nos moldes da Suprema Corte Americana,
mas um ativismo um tanto mais contido.
Sobre o atual papel do Supremo e a divisão de poderes, Tavares pondera que:
O STF joga um papel importante na vetusta e ultrapassada ideia de separação de poderes de Montesquieu. Se os Poderes, em algum momento das
sociedades organizadas, já puderam ser identificados como sendo três, a
configuração atual, inclusive no Brasil, é muito mais complexa do que essa
histórica doutrina77.
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Constata-se que o Judiciário pode se imiscuir em questões políticas e assim
o tem feito, conforme se verifica de sua recente jurisprudência. A questão que se
coloca é qual o limite de sua interferência para que essa interferência não se caracterize como usurpação de poder. Ou seja, o Poder Judiciário poder ter uma postura
ativista, de forma que intervenha em políticas públicas mas qual é o seu limite, de
maneira que reste resguardada a separação dos poderes?
O caso paradigma se deu quando do julgamento da ADPF n° 45 que foi promovida contra veto do Presidente da República, incidente sobre o parágrafo segundo
do art.55 da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, convertida, posteriormente, na Lei 10.707/2003, destinada a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da lei
orçamentária de 2004. O dispositivo vetado possuía o seguinte conteúdo material:
“§ 2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços
públicos de saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os
encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a parcela das despesas
do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza.” Em síntese a inicial da ADPF sustentou que o veto presidencial importou
em desrespeito a preceito fundamental decorrente da EC 29/2000, promulgada justamente para garantir recursos financeiros mínimos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde. No entanto, o Senhor Presidente da República, logo
após o veto parcial questionado, remeteu ao Congresso Nacional novo projeto de
lei que foi transformado na Lei 10.777/2003, o projeto restaurou a integralidade do
texto vetado, ainda a tempo de ser aplicado na criação da LOA (Lei Orçamentária
Anual) de 2004. Assim, suprimiu-se o motivo do ajuizamento da ação constitucional. A partir daí, o Ministro Celso de Mello aproveita para os seguintes pontos:
(i) a questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder
Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada
hipótese de abusividade governamental, (ii) a dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal, (iii) considerações em torno da
cláusula da “reserva do possível” e (iv) a necessidade de preservação, em favor
dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do
“mínimo existencial”.
Foi reconhecida a ADPF como instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas na Constituição, tal como ocorre
no caso da EC 29/2000, venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas
instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria Carta Política. Ao qualificar a ADPF como instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, o Ministro automaticamente reconhece a dimensão
política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal, A partir
desta ADPF, pleitear-se, no Supremo Tribunal Federal, a implementação de políticas públicas não respeitadas pelo Poder Executivo. Todavia, é preciso esclarecer
que, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário, e nas do Supremo
Tribunal Federal, não se incluem as atribuições de formular e de implementar políticas públicas. Assim, de forma excepcional, tal atribuição recairá à nossa Suprema
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Corte somente quando, como consignou o Ministro na decisão: “os órgãos estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda
que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.”
O grande mérito da ADPF 45foi afastar a questão de uma possível violação ao
princípio da separação dos poderes, permitindo a intervenção do Judiciário. Celso
de Mello considerando a dimensão política da jurisdição constitucional,entendeu
que a Corte não poderia se omitir de efetivar direitos sociais, sob pena de restar
comprometida a integridade e a eficácia da própria Constituição, motivada pela
inércia governamental.
No Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 410.715-578, em 2005, o
Ministro Celso de Mello, especificamente sobre o direito à educação, estabeleceu
que tal direito não se expõe em seu processo de concretização a avaliação meramente discricionária da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Fundamenta o seu voto com a doutrina de Lafer, ligando
os direitos sociais diretamente à concretização da dignidade da pessoa humana79.
O Ministro não ignora que direitos econômicos e sociais além de se caracterizarem pela sua concretização gradual, envolvem sempre uma reserva financeira
estatal, mas a impossibilidade econômica deve ser objetivamente comprovada e
não somente alegada pelos entes federativos sob pena de comprometer a eficácia
de direitos constitucionalmente previstos. Assim, entende que o Estado não pode
dolosamente se omitir de efetivar a Constituição Federal com base na teoria da
reserva do possível.
Muito embora a realização da maioria dos direitos sociais enseje uma margem
discricionária de atuação estatal, a simples alegação de conveniência e oportunidade
do Administrador Público ou de argumentos de natureza política e econômica, para
o Supremo Tribunal Federal, também está vinculado à Constituição Federal.
Em 2007, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 566.47180,
cujo relator foi o Ministro Marco Aurélio, reconheceu repercussão geral em questão
relativa a fornecimento de medicamento de alto custo pelo Estado81.
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Em abril e maio de 2009, foi realizada audiência pública pelo STF82 especificamente sobre o direito à saúde, na qual foram ouvidos 50 especialistas, entre
advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados,
professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de
saúde, para discutir os temas relativos ao O acesso às prestações de saúde no Brasil
– desafios ao Poder Judiciário, responsabilidade dos entes da federação e financiamento do Sistema único de Saúde, gestão do Sistema único de Saúde – legislação
do SUS e universalidade do sistema, registro na ANVISA e protocolos e diretrizes
terapêuticas do SUS, políticas públicas de saúde – integralidade do sistema e assistência farmacêutica do SUS. Após a realização da audiência, concluiu o Ministro
Gilmar Mendes pela “necessidade de redimensionar a questão da judicialização do
direito à saúde no Brasil”83 A necessidade de intervenção judicial não ocorre em razão de absoluta omissão dos outros poderes constituídos, mas sim, em razão de uma
determinação judicial que concretize o cumprimento da política pública estabelecida. Assim, não se trata de interferência judicial no campo da livre apreciação ou
da discricionariedade dos demais poderes quanto à específica definição de políticas
públicas, mas pela possibilidade de exigência de sua efetividade.
Caso mais recente é o da Suspensão de Tutela Antecipada n° 17584, julgado
em março de 2010, no qual se discutiu sinteticamente a responsabilidade estatal em
fornecer medicamentos, no qual o ministro invocou a tese de CANARIS de proibição de proteção insuficiente85.
Entendeu o Ministro que o direito público subjetivo à saúde é assegurado mediante políticas públicas, trazendo consigo o binômio razoabilidade da pretensão e disponibilidade financeira do Estado, pois ausente qualquer um desses elementos não se
caracteriza a possibilidade estatal de realização prática dos direitos sociais, nos mesmos
moldes do entendimento do Ministro Celso de Mello na ADPF 45 já em 2004.
Em seguida o Ministro ponderou acerca da eficácia dos direitos sociais no
Brasil, e concluiu que os problemas de eficácia se devem mais a questões ligadas à
implementação e à manutenção das políticas públicas já existentes – problema que
passa pelo orçamento dos Entes Federativos – do que à falta de legislação específi-
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ca. Ou seja, o problema não é de inexistência de políticas públicas, mas de execução
das políticas já existentes por parte dos entes federados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma tem-se que o papel da constituição democrática é mediar pacificamente conflitos, tutelar a integridade da estrutura plural do corpo social, evitando
interpretações unilaterais, claramente majoritárias. Assim o que caracteriza o Estado moderno não é a presunção de superioridade do povo, como sujeito autor da
constituição, mas sim a necessidade de imposição de limite seguro às pretensões da
maioria86. Destarte, os tribunais constitucionais preenchem normalmente várias
funções ao mesmo tempo. E, mesmo que as suas diferentes competências convirjam na tarefa de decidir autoritariamente questões de interpretação da constituição
e, desta maneira, de proteger a coerência da ordem jurídica, o enfeixamento destas competências no quadro de uma instituição, sob pontos de vista de uma teoria
constitucional, não é pura e simplesmente cogente. A competência para o controle
concreto de normas (portanto para casos nos quais os tribunais inferiores interrompem um processo a ﬁm de consultar sobre a constitucionalidade de uma norma a ser
aplicada, levando em conta o caso concreto) é problemática, ao menos sob pontos
de vista da divisão de poderes, pois o tribunal constitucional funciona no sentido da
uniformização do direito. Mesmo sem prejuízo de sua autorização para declarar a
importância de leis, ele constitui, no sistema da jurisdição, estruturado hierarquicamente e ao lado dos tribunais federais superiores, uma espécie de órgão máximo que
assume tarefas de reflexão e autocontrole. De modo semelhante, cabe ao governo,
na qualidade de órgão máximo do executivo, a tarefa do autocontrole da administração. Essa competência atinge a separação de funções do Estado, porém se justifica, plausivelmente, a partir da necessidade técnico-constitucional de solucionar
conflitos entre os órgãos estatais que dependem de um entrosamento. Não obstante,
a lógica da divisão dos poderes não pode ser ferida pela prática de um tribunal que
não possui os meios de coerção para impor suas decisões contra uma recusa do parlamento e do governo87. Aí entra a possibilidade do ativismo judicial. O Judiciário
quando assume uma postura marcadamente ativista passa a ser o instrumento de
inclusão social de alguns setores da sociedade e como protetor das minorias.
A postura do Supremo Tribunal Federal nas decisões citadas, embora não
sejam tão radicais se comparadas com as decisões da Suprema Corte Americana
acabam por tomar a proteção de direitos fundamentais sociais como sua responsabilidade especial, sem acarretar uma violação ao princípio da separação de poderes e
importam, sim, em ativismo judicial, pois determinam não a definição de políticas
públicas, mas, sim, o cumprimento das já existentes.
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Habërle já expos que a vinculação judicial à lei não pode escamotear o fato
de que o juiz interpreta a Constituição na esfera pública e na realidade, seria errado
deixar de reconhecer que eles, os juízes, sofrem influências sociais, ou seja, a ideia
é de que se realmente a sociedade se diz pluralista e democrática, deve permitir uma
interpretação de suas normas por um método também pluralista, o atual instrumento
para que ocorra tal interpretação ainda é o Judiciário88.
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Capitalismo, guerra e meio ambiente
Capitalism, war and environment
José Luiz Quadros de Magalhães1

RESUMO
O artigo parte da compreensão de que a modernidade, constituída nos últimos 500
anos, funda-se na construção do estado moderno e do direito moderno. Este estado moderno, com poder centralizado e hierarquizado constrói instituições que permitem a manutenção de interesses de determinados grupos, especialmente da nobreza e burguesia.
Entre as instituições modernas está a invenção do povo nacional; a criação do exército
nacional; da moeda nacional; dos bancos nacionais; a uniformização do direito de família e de propriedade, sem o que não seria possível o desenvolvimento da economia capitalista. O desenvolvimento do capitalismo implicou na invasão de territórios em todo o
mundo para exploração de diversos “recursos” da terra, além de exploração do trabalho.
Não haveria capitalismo sem estado, sem guerra, exploração da natureza e do trabalho
animal (neste incluído o trabalho humano). O artigo procura desenvolver esta hipótese.

PALAVRAS-CHAVE
Modernidade; guerra; capitalismo.

ABSTRACT
The paper starts with the understanding that modernity is based on the construction of the modern state and the modern law, in the past 500 years. This modern
state with power centralized and hierarchical constructs institutions to maintain certain interest groups, especially of the nobility and the bourgeoisie. Among the modern institutions is the invention of the national people, the creation of the national
army, the national currency, national bank, a uniform family law and property rights,
without which it would not be possible the development of the capitalist economy.
The development of capitalism resulted in the invasion of territories around the
world to explore various “features” of the land, and labor exploitation. There would
be no capitalism without a state, without war, exploitation of nature and the animal
work (this included human labor). The article seeks to develop this hypothesis.

KEYWORDS
Modernity; war; capitalism.
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Qual a conexão entre paz e meio ambiente? A aparente desconexão é facilmente superada quando nos valemos da história. Percebemos, a partir de um passeio na
história recente, que paz e meio ambiente estão completamente conectados, e que a
preservação do meio ambiente necessita da conquista da paz, o que por sua vez só
ocorrerá com a substituição radical dos valores que sustentam a relações humanas e
logo as relações internacionais.
Comecemos pois a desdobrar o parágrafo anterior.

GUERRA E MEIO AMBIENTE
Podemos fazer uma ligação imediata entre paz e meio ambiente lembrando diversas passagens de conflitos armados em tempos diferentes da história, e como, gradualmente, estes conflitos levaram às devastações ambientais crescentes, desde a queima de
florestas, contaminação da água dos rios (como na guerra do Paraguai), destruição de
plantações, a utilização de armas de destruição em larga escala, até chegarmos à ameaça
final da guerra nuclear, passando pelas guerras químicas e biológicas.
As devastações do campo e das cidades comprometem o meio ambiente. Os
bombardeios em larga escala desde a segunda guerra mundial até as guerras do
Iraque e Afeganistão no século XXI trouxeram, em muitos casos, prejuízos irreparáveis. Como exemplos recentes podemos citar a destruição sádica de Dresden
(Alemanha 2ª guerra mundial); de Yroshima e Nagasaki (no Japão, onde pessoas
ainda morriam em razão da bomba décadas depois da detonação); a destruição de
Bagdá e de um acervo histórico de valor incalculável para humanidade, entre outros
episódios lamentáveis.
Entretanto não é apenas esta a conexão que podemos fazer. Podemos buscar
uma conexão menos aparente para o público em geral, mas de capacidade de destruição continua, pois se trata de um comprometimento da paz que sustenta todo um
sistema econômico que vivemos na modernidade. O capitalismo e a necessidade da
guerra para a sua sobrevivência.
Respeitando as dimensões deste texto precisamos delimitar a questão da paz,
da guerra, do meio ambiente e do capitalismo aos séculos XX e XXI, ou seja, a construção da sociedade de consumo em que vivemos, que nos mergulha em valores que
comprometem a vida humana no planeta, e não o planeta como muitos ressaltam.
Parece cada vez mais claro que uma sociedade global fundada em valores individualistas; egoístas; competitivos e materialistas, em uma relação de consumo e de
apropriação de tudo (o que é contraditório na essência), não pode prosperar muito
tempo (mesmo porque a ideia de prosperidade desta sociedade é material e quantitativa, portanto, inviável do ponto de vista ambiental e humano). Ou mudamos estes
valores que hoje sustentam nossas sociedades ou acabamos.
Importante lembrar sempre, que estes valores não são naturais, são históricos.
O individualismo, o egoísmo e a apropriação desenfreada são construções históricas capazes de gerar subjetividades que podem e são normalmente naturalizadas.
Exemplo disto é a afirmação ainda hoje de direitos naturais, como, por exemplo,
o direito de propriedade. O sentimento de propriedade ou a necessidade de apro-
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priação são criações culturais históricas. A nossa percepção da nossa condição de
seres históricos é fundamental para enfrentarmos o desafio de construirmos novas
percepções do mundo, uma nova subjetividade, desafio fundamental para a preservação da humanidade.
Para compreendermos a relação entre sistema econômico e guerra precisamos
relembrar alguns conceitos importantes da Teoria do Estado. Ao recordarmos estes
conceitos pretendemos oferecer ao leitor elementos de análise crítica que possam
permitir não apenas estabelecer a conexão lógica de um sistema moderno que se
alimenta essencialmente da guerra, como também, a necessidade de construção de
uma nova sociedade política, que permita a construção de relações internacionais
fundadas no diálogo e na diversidade cultural.
Assim, a paz capaz de preservar o meio ambiente é um caminho a ser construído na superação do paradigma moderno.

A CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE: A ERA EUROPEIA
Uma data simbólica nos ajuda a compreender a construção da modernidade
europeia: 1492.
Por que esta data? São dois os fatos históricos marcantes que inauguram
a modernidade.
A era europeia.
Em primeiro lugar, em 1492, Colombo chega a América. Neste momento começa o processo de expansão militar, conquista e exploração sistemática dos que
os europeus passaram a chamar de recursos naturais: a natureza estava reduzida
a recursos para alimentar a expansão econômica europeia. Esta concepção do ser
humano separado da natureza e da natureza como fonte de recursos para este ser
racional (o único) nos acompanhará até hoje. Esta ideia fundamenta a acelerada e
continua degradação ambiental que hoje, mesmo após todos os alertas sobre as suas
consequências, continua em ritmo cada vez maior.
Esta invasão que se inicia na América, ocorrerá nos outros continentes nos 500
anos de hegemonia militar e cultural europeia.2
Naquele momento, quando europeus tomavam terras de uso comum de inúmeras
comunidades originárias, assistíamos ao primeiro grande genocídio humano com milhões
de indígenas assassinados, culturas extintas e o início de uma devastação ambiental com
precedente na mesma Europa de onde vinham os invasores (que se diziam civilizadores).
O segundo fato histórico importante no ano de 1492 foi a expulsão dos mouros (muçulmanos) e dos judeus da península ibérica. Este é o marco para o início da formação do
estado moderno e do seu direito territorial uniformizador, normalizador e hegemônico.
A fundação do estado nacional e a expansão europeia fundam o universalismo europeu3 com o qual começamos a romper, lentamente e pontualmente,
na contemporaneidade.
2
3

Quando nos referimos a Europa hegemônica hoje nos referimos ao ocidente ou a OTAN: Europa ocidental, Estados
Unidos e Canadá.
WALERNSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu, São Paulo : Editora Boitempo, 2008.
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Os mitos modernos começam a ajudar a compreender as bases das sociedades
de exploração de recursos e pessoas que se constroi a partir de então. Boaventura
de Souza Santos4 menciona estes mitos: o selvagem; o oriental e a natureza separada do ser humano. Como visto, destes mitos, que sustentam a exploração da
riqueza das Américas pelos invasores europeus que não consideram os selvagens
(os povos originários) como pessoas, a separação do homem da natureza é um dos
fundamentos ideológicos do sistema que perdura até hoje: a natureza, vista como
algo separado de nós racionais, serve para ser explorada pelos homens, abastecendo
a sociedade humana e sua indústria de todos os recursos que estes necessitarem.
Uma característica essencial do estado moderno que deve ser levada em consideração para a compreensão do sistema é o fato deste estado se constituir a partir da
afirmação do poder do Rei diante de dois poderes que ocupam espaços territoriais
distintos: o império com grande dimensão territorial e o poder local dos senhores
feudais. A lógica que sustenta a ideia de soberania externa (independência) e soberania interna (supremacia de poder) tem uma característica hegemônica uniformizadora que sustenta a extinção de diversos povos e diversas culturas, assim como a
submissão (temporária ao que parece) de diversas outras culturas.
Para que o poder do estado nacional seja reconhecido ele necessita da uniformização de comportamentos da sua população. O estado moderno expulsa os mais
diferentes5 e uniformiza valores e comportamentos dos menos diferentes. Assim,
para que todos os grupos étnicos do nascente Estado Espanhol reconheçam a autoridade do Rei, este não pode se identificar diretamente com nenhum destes grupos.
O Estado moderno que surge na Europa se pretende hegemônico (superior)
em relação ao outro (estrangeiro) e reproduz internamente a lógica hegemônica e
intolerante com o diferente uma vez que há sempre a dominação de um grupo étnico
sobre os demais.6
A lógica que permanece deste Estado e do Direito por ele produzido é logo hegemônica e uniformizadora, subordinando pela força e pela ideologia todos que resistirem
a sua supremacia. A ordem internacional também seguiu este modelo o que aparece
expresso no Tratado de Versalhes e na Carta das Nações Unidas quando esta se refere
ao Conselho de Tutela. Da mesma forma o direito comunitário (que seria uma novidade
do pós-guerra) também reproduz o mesmo modelo hegemônico ao impor um sistema
econômico especifico fundado em um direito de propriedade uniformizador que ignora
as imensas diversidades dos diversos grupos étnicos que habitam o continente europeu.
Algumas premissas:
a) O estado moderno, hegemônico e uniformizador é essencialmente violento.
Este estado depende das forças armadas e da policia para sobreviver, instituições
que serão desenvolvidas e profissionalizadas durante os últimos 500 anos.
4
5
6

SOUZA SANTOS, Boaventura de. A Gramática do Tempo – para uma nova cultura política, São Paulo: Editora Cortez,
2006, pp. 181-190.
Tomando como exemplo a Espanha os mais diferentes expulsos são os muçulmanos e judeus e os menos diferentes
uniformizados são os diversos grupos étnicos cristãos ibéricos.
São vários os exemplos ainda hoje: castelhanos sobre bascos, catalães, galegos e andaluzes na Espanha; ingleses sobre
escoceses, galeses e irlandeses no Reino Unido seguindo-se esta lógica em vários outros estados (Itália, França etc).
Alguns estados onde a hegemonia é menos clara as tensões também existem. A Bélgica, tenta solucionar, as hegemonias
históricas de franceses e flamengos, com um federalismo assimétrico de grande complexidade.
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b) O modelo hegemônico interno cria as bases da economia capitalista. A moeda nacional, os bancos nacionais e o aparato repressivo do estado sustentam a
economia interna.
c) Este estado reproduz externamente a lógica hegemônica interna e a sua
economia interna ultrapassa suas fronteiras em uma busca por recursos naturais,
humanos e mercados por meio da conquista militar.
Ou seja, a economia de exploração da natureza e das pessoas dos últimos quinhentos anos se baseou na conquista e ocupação militar de todo o planeta pelos
europeus. A guerra permitiu a conquista de territórios de onde foram extraídos (e
ainda são) os recursos naturais que permitem toda a expansão industrial e tecnológica. Desde o ouro e da prata da América ao coltan (combinação de dois minerais
utilizados na fabricação de aparelhos celulares) da África, o sistema exploratório de
recursos naturais por meio da guerra continua em ação, em larga escala.

AS GUERRAS MUNDIAIS NO SÉCULO XX E A
EXPANSÃO DO CAPITALISMO
A Revolução Industrial gerou uma expansão econômica sem precedentes. Esta
expansão, entretanto, não proporcionou uma melhoria uniforme do nível de vida da
população. Enormes diferenças sociais criaram cidades industriais inchadas e desiguais. O fruto da expansão foi apropriado por poucos, os mesmos poucos que se utilizaram da estrutura do Estado para garantir a segurança de sua riqueza acumulada e
agora necessitam do aparato militar estatal para expandir seus negócios em busca de
mão de obra barata, novos mercados e recursos naturais. As guerras mundiais foram
resultados da expansão econômica do século XIX, onde as potencias econômicas
competiam por espaço.
Dentro deste contexto devemos entender o nazismo e o fascismo italiano e
seus similares em outros países, especialmente no Japão.
No início do século XX havia uma competição por espaço, entre as seis grandes economias nacionais do planeta (e obvio as empresas nacionais destes países).
De um lado Estados Unidos, Reino Unido e França com muito espaço para exploração de recursos naturais, mão de obra e mercados (nas suas muitas colônias) e de
outro lado potências industriais importantes (Alemanha era a segunda maior economia industrial em 1910) em busca do mesmo espaço (Alemanha, Japão e Itália).
A primeira e a segunda guerra mundial foram frutos do imperialismo do século
XIX e da acomodação de áreas de influência e exploração das grandes potências
industriais. Assim Alemanha, Inglaterra e Japão (representados pelos interesses de
seus empresários e de sua elite política a estes ligados) buscavam os espaços que,
por sua vez, Estados Unidos, Reino Unido e França já haviam tomado.7 Este conflito entre potências industriais capitalistas em nível global é provisoriamente resolvido com o cenário de pós-guerra, onde agora era necessária uma Europa ocidental,
7

Obviamente não ignoramos as potências medianas que também participaram da divisão global dos recursos com força
diferenciada em momentos diferentes como Portugal; Espanha; Holanda; Bélgica entre outros.
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unida sob o domínio estadunidense, capaz de barrar a expansão do socialismo no
leste europeu sob a influência soviética.
Os inimigos da segunda guerra se encontram até hoje unidos no grupo dos
sete grandes. Exatamente os mesmos: Estados Unidos; Reino Unido; França;
Alemanha; Itália e Japão, acrescentando o Canadá que na época era formalmente colônia britânica.

A GUERRA COMO NECESSIDADE PARA A EXPANSÃO
ECONÔMICA: ONTEM E HOJE
Assim, a expansão econômica industrial capitalista da Europa necessitou, e obviamente, ainda necessita da guerra e da dominação ideológica, para sua expansão.
São vários os exemplos históricos que comprovam a hipótese levantada:
a) A exploração da prata; do cobre e do ouro na América para o
financiamento do Império espanhol;
b) A formação do território dos Estados Unidos da América com a
invasão das terras dos povos originários e invasão e anexação de parte
do território mexicano rico em petróleo;
c) A exploração do ouro de Minas Gerais enviado para Portugal que
ajudou a financiar a revolução industrial na Inglaterra;
d) A expansão territorial alemã em busca de recursos naturais negados
àquele país e aos seus industriais pelo tratado de Versalhes;
e) A expansão territorial japonesa sobre a Coreia e China em busca de
espaço e recursos naturais para sua indústria;
f) A invasão e repartição da África em muitos Estados artificiais para a
exploração de seus enormes recursos naturais;
g) A invasão e repartição do Oriente Médio em diversos Estados artificiais
títeres para a exploração continua dos seus recursos naturais;
h) Mais recentemente a invasão do Iraque em busca do petróleo que
trouxe um enorme peso ambiental com a queima de reservas de óleo.
Poderíamos aqui citar páginas e páginas de relatos de fatos ocorridos nos
últimos quinhentos anos de hegemonia europeia, que trouxe consigo a economia capitalista e a acelerada degradação ambiental. Capitalismo, guerra, degradação ambiental na era europeia andam juntas e inseparáveis. A paz parece
impossível no sistema vigente. Mesmo que os conflitos tradicionais de guerras
entre estados nacionais e exércitos fardados tendam desaparecer, estes cederam
lugar a outras formas de guerra: guerras civis (como na Colômbia); movimentos
guerrilheiros (movimento Zapatista no México); ações terroristas (Al Qaeda);
guerrilha urbana e conflitos religiosos (Iraque); guerra não convencional (Afeganistão); conflitos urbanos, tráfico de drogas, criminalidade organizada ou não
organizada (nas metrópoles do mundo).
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Se a mundialização do sistema capitalista sustentada por uma questionável
democracia representativa liberal vai tornando desnecessária a guerra por recursos
naturais entre estados nacionais, o sistema econômico global, pela engrenagem
demonstrada, necessita do conflito armado para manter os recursos, conquistar
novos e manter a cada vez maior massa de excluídos sob controle.

A IDEOLOGIA SUBSTITUI A GUERRA?
Como dito acima, os conflitos armados convencionais8 entre estados nacionais têm diminuído. Isto se explica pelo fato da expansão da democracia liberal
e a globalização da economia. O fato é que, a guerra entre estados nacionais de
democracia liberal e economia capitalista foi substituída por um eficiente controle
ideológico fundado na legitimidade de democracias representativas liberais comprometidas pelo financiamento privado de campanha; corrupção generalizada e desinformação gerada por uma imprensa concentrada nas mãos de conglomerados
econômicos. As decisões são aparentemente democráticas por que tomadas por governos eleitos que governam com maioria da opinião pública.
Luis Barrios9 cita dois exemplos entre vários que ilustram o que dissemos
acima. O pesquisador aborda no seu artigo a exportação de riscos ambientais para
os países economicamente mais frágeis e com democracias liberais representativas,
enquanto os vultosos lucros permanecem nos países hegemônicos (especialmente
Europa ocidental e o ocidente americano – EUA e Canadá).
O primeiro caso ocorre no Uruguai a partir de 1998. Seguindo o que vem ocorrendo no Chile, Brasil, Paraguai e Argentina, o governo eleito do Uruguai admite receber
investimentos de empresas europeias (no caso a ENCE espanhola e a METSÄ-BOTNIA finlandesa) para reflorestamento com fins de produção de papel. Entre os argumentos que fundamentam a propaganda, capaz de ganhar a simpatia da opinião pública
sustentando assim a tomada de decisão do governo, estão os tratados de proteção de
investimentos e o comércio do carbono instalado sob a proteção dos “mecanismos de
desenvolvimento limpo” do protocolo de Kyoto. Estes tratados de proteção de investimento, segundo no informa Luis Barrios, têm a força de neutralizar a mobilização social
que ocorre com o deslocamento de culturas tradicionais e expulsão de comunidades
étnicas para naquelas terras plantar eucaliptos e pinhos. O mais absurdo é o fato destas
plantações serem certificadas como bosques pelo Conselho de Manejo Florestal (Forest
Stewardship Council), gerando, portanto, autorizações para continuar emitindo gases
estufa nos países de origem dos donos das plantações. Em 2005 uma empresa Sueca
(STORA-ENSO) iniciou a formação de seu parque florestal no Uruguai com a pretensão de comprar 90.000 hectares para plantar pinho e eucalipto e instalar uma fábrica de
papel às margens de um dos principais afluentes do Rio Uruguai.
8
9

Como dito, isto não significa dizer que a violência e os conflitos armados não convencionais tenham diminuído.
BARRIOS, Luis. “O difícil diálogo entre estratificação social e a sociedade do risco” in VARELLA, Marcelo Dias
(organizador) Direito, Sociedade e Riscos – a sociedade contemporânea vista a partir da ideia de risco, Brasília: Uniceub;
Unitar, 2006.
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Esta prática de exportação de risco ambiental transferindo para os países considerados “subdesenvolvidos econômicos” (e para os europeus subdesenvolvidos
sociais, culturais e políticos) os processos mais danosos de produção do papel não
é o único exemplo:
Os danos causados pelas explorações mineiras a céu aberto no Peru, Chile e
Argentina; a instalação de indústrias químicas que lançam seus dejetos contaminadores em rios e terras ou os armazenam nas próprias fábricas; a invasão
de culturas transgênicas no Brasil, Paraguai e Argentina, seguidas das correspondentes propagandas de presentes de semeadoras de segunda geração;
o assédio das reservas de água doce, em particular as do lençol subterrâneo
Guarani; a privatização de reservas naturais com o objetivo de criar novas
espécies geradoras de patentes nanotecnológicas; a exportação de lixo tóxico
de origens distintas. Enfim, uma lista interminável de decisões de risco e de
perigosos empreendimentos em curso.10

Todas estas ações são tomadas hoje por governos eleitos que se sustentam em
uma opinião pública tomada pela ideologia (crença) de que a prosperidade do mercado com os investimentos estrangeiros impulsionarão a equidade social, proteção
ambiental e segurança coletiva.11 A silenciosa aceitação da opinião pública de constantes ações tomadas por governos eleitos contra os interesses dos eleitores é tema
que necessita ser pesquisado e minuciosamente analisado. Os exemplos são muitos.
Entre 1998 e 1999, 600 toneladas de sementes de algodão contaminadas, uns
4.000 kg de pesticidas e quantidades indeterminadas de uma bactéria fungicida, tudo fora de uso, foram jogadas em uma localidade próxima à cidade de Ybicuí, distante 120 Km da capital do Paraguai. Os dejetos tóxicos
provinham dos Estados Unidos e pertenciam à empresa industrial química
DELTA & PINE LAND Co. O caso foi relatado e documentado pelo jornalista Carlos Amorim, 2003, “As sementes da morte”. Desde novembro de
1998, o Paraguai era signatário da Convenção de Rotterdam. Além da óbvia
toxidade de todo o carregamento, algumas das substâncias trazidas e jogadas
nas proximidades de Ybicuí estavam explicitamente na lista de circulação
controlada (PIC). O tratamento abertamente cúmplice que as autoridades paraguaias deram ao ilícito depois da primeira morte causada pelos dejetos é
revelador da falta de defesa em que se encontram as populações do mundo
subdesenvolvido quando se trata de enfrentar ilícitos por contaminação de
poderosas transnacionais que negociam, diretamente com os governos e com
particulares sem escrúpulos.

Importante notar que o Paraguai era, nesta ocasião, mais uma recente democracia liberal representativa com meios de comunicação concentrados como ocorre
em muitos outros exemplos.
10
11

BARRIOS, Luis. “O difícil diálogo entre estratificação social e a sociedade do risco” in VARELLA, Marcelo Dias
(organizador) Direito, Sociedade e Riscos”, ob. Cit. Paginas 235-236.
Trabalhei em diversos textos de minha autoria a questão da ideologia e do encobrimento do real.
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CAPITALISMO E A PRIVATIZAÇÃO DA GUERRA
A guerra hoje não é apenas uma necessidade do sistema econômico em busca
de recursos naturais e de sua manutenção. A indústria armamentista se tornou um
grande negócio que se alimenta da guerra. A engrenagem se tornou mais complexa
uma vez que a guerra não é apenas uma necessidade para possibilitar acesso a recursos, mas mesmo que não se necessite de recursos, mesmo que estes recursos estejam
militarmente ou ideologicamente assegurados, a guerra se justifica pela necessidade
de venda de produtos para a guerra. É a guerra pela guerra.
Não só a indústria armamentista se alimenta da guerra, mas todo um setor de
serviços privados foi criado para possibilitar a guerra. Neste momento a engrenagem se ajusta: ações militares em busca de recursos; ações militares para manutenção dos recursos conquistados; ações militares para reprimir os excluídos do
sistema econômico; ações militares para gastar os produtos da indústria bélica e
finalmente ações militares para empregar os serviços privados de guerra.
Os exemplos também são fartos e basta prestar atenção aos jornais diários
especialmente nos conflitos constantes no continente africano.

DIREITO A PAZ, JUSTIÇA E FIM DA DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL: UMA POSSIBILIDADE JURÍDICA
CONSTITUCIONAL PÓS-MODERNA?
A superação da modernidade europeia parece cada vez mais visível. A uniformização do direito e do comportamento que sustentam a globalização de um
sistema econômico egoísta e excludente é a marca desta modernidade. Foram quinhentos anos de opressão; violência e exploração sistemática e continua da natureza. A natureza, nestes séculos, tem sido vista como dissociada da sociedade humana,
servindo para abastecer, esta sociedade, de “recursos” necessários para alimentar o
desejo incontrolável de consumo de bens, de produtos.
Este sistema criou subjetividades, formas de ver, viver e compreender o mundo,
subjetividades estas que aprisionam o ser humano em um sistema que se alimenta no
desejo por bens de consumo. A competição e o individualismo foram naturalizados.
Como romper com a ideologia hegemônica na qual boa parte da população do
planeta se encontra mergulhada.
Se cada um tem um papel no processo de revolução social, aqueles que estudam a realidade social podem ajudar a desvendar, a revelar os processos escondidos
pelo discurso ideológico hegemônico.
Um dos movimentos mais interessantes que têm a capacidade de romper com
as bases ideológicas da modernidade (que sustenta o estado moderno do qual o capitalismo carece) é a rica experiência do estado plurinacional na Bolívia e Equador.
A ideia de Estado Plurinacional pode superar as bases uniformizadoras e intolerantes do Estado nacional, onde todos os grupos sociais devem se conformar
aos valores determinados na constituição nacional em termos de direito de família,
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direito de propriedade e sistema econômico entre outros aspectos importantes da
vida social. Como vimos anteriormente o Estado nacional nasce a partir da uniformização de valores com a intolerância religiosa.
A partir da constitucionalização e sua lenta democratização (em geral, ainda de
bases liberais meramente representativas) não se poderia mais admitir a construção
da identidade nacional com base em uma única religião que uniformizasse o comportamento no plano econômico (direito de propriedade) e no plano familiar (direito
de família). Tornou-se necessário construir uma outra justificativa e um outro fator
agregador que permitisse que os diversos grupos sociais presentes no Estado moderno
pudessem se reconhecer e a partir daí reconhecer o poder do Estado como legitimo.
A Constituição irá cumprir está função. Inicialmente não democrático, o constitucionalismo irá uniformizar (junto com o direito civil) as bases valorativas desta
sociedade nacional, criando um único direito de família e um único regime de propriedade que sustentaria o sistema econômico. Isto ocorreu em qualquer dos tipos
constitucionais: liberal; social ou socialista.
A uniformização de valores e comportamentos, especialmente na família e na
forma de propriedade exclui radicalmente grupos sociais (étnicos e culturais) distintos que, ou se enquadram ou são jogados, aos milhões, para fora desta sociedade
constitucionalizada (uniformizada). O destino destes povos é a alienação, o aculturamento e a perda de raízes ou então a miséria, os presídios ou os manicômios.
A lógica do Estado nacional, agora constitucionalizado e mesmo “democratizado”,
sustenta esta uniformização. A ideologia que justifica tudo isto é a existência de um suposto “pacto social” ou “contrato social”, ou qualquer outra ideia que procura identificar
nas bases destas sociedades um suposto acordo uniformizador. Nas Américas seria admitir
que as populações originárias tivessem aberto mão de sua história e cultura para assumir
o direito de família e o direito de propriedade do invasor europeu, que continuou no poder
com seus descendentes brancos a partir dos processos de independência no século XIX.
A grande revolução do Estado Plurinacional é o fato que este Estado plural,
democrático participativo e dialógico pode finalmente romper com as bases teóricas
e sociais do Estado nacional constitucional e democrático representativo (pouco
democrático e nada representativo dos grupos não uniformizados), uniformizador
de valores e logo radicalmente excludente.
O Estado plurinacional reconhece a democracia participativa como base da democracia representativa e garante a existência de formas de constituição da família
e da economia segundo os valores tradicionais dos diversos grupos sociais (étnicos
e culturais) existentes.
Nas palavras de Ileana Almeida sobre o processo de construção do Estado
Plurinacional no Equador:
Sin embargo, no se toma en cuenta que los grupos étnicos no luchan simplemente por parcelas de tierras cultivables, sino por un derecho histórico. Por lo
mismo se defienden las tierras comunales y se trata de preservar las zonas de
significado ecológico-cultural.12
12

ALMEIDA, Ileana. El Estado Plurinacional – valor histórico y libertad política para los indígenas ecuatorianos. Quito :
Editora Abya Yala, 2008, p. 28.
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Certamente este Estado joga por terra o projeto uniformizador do Estado moderno que sustenta a sociedade capitalista como sistema único fundado na falsa
naturalização da família e da propriedade e mais tarde da economia liberal.
Nas palavras de Ileana Almeida:
Al funcionar el Estado como representación de una nación única cumple también su papel en el plano ideológico. La privación de derechos políticos a
las nacionalidades no hispanizadas lleva al desconocimiento de la existencia
misma de otros pueblos y convierte al indígena en victima del racismo. La
ideología de la discriminación, aunque no es oficial, de hecho está generalizada en los diferentes estratos étnicos. Esto empuja a muchos indígenas a abandonar su identidad y pasar a formar filas de la nación ecuatoriana aunque, por
lo general, en su sectores más explotados.13

A Constituição da Bolívia, na mesma linha de criação de um Estado Plurinacional dispõe sobre a questão indígena em cerca de 80, dos 411 artigos. Pelo texto,
os 36 “povos originários” (aqueles que viviam na Bolívia antes da invasão dos europeus), passam a ter participação ampla e efetiva em todos os níveis do poder estatal
e na economia. Com a aprovação da nova Constituição, a Bolívia passou a ter uma
cota para parlamentares oriundos dos povos indígenas, que também passarão a ter
propriedade exclusiva sobre os recursos florestais e direitos sobre a terra e os recursos hídricos de suas comunidades. A Constituição estabelece a equivalência entre a
justiça tradicional indígena e a justiça ordinária do país. Cada comunidade indígena
poderá ter seu próprio “tribunal”, com juízes eleitos entre os moradores. As decisões
destes tribunais não poderão ser revisadas pela Justiça comum.
Outro aspecto importante é o fato da descentralização das normas eleitorais.
Assim os representantes dos povos indígenas poderão ser eleitos a partir das normas
eleitorais de suas comunidades.
A Constituição ainda prevê a criação de um Tribunal Constitucional plurinacional, com membros eleitos pelo sistema ordinário e pelo sistema indígena.
A nova Constituição democrática transforma a organização territorial do país.
O novo texto prevê a divisão em quatro níveis de autonomia: o departamental (equivalente aos Estados brasileiros), o regional, o municipal e o indígena. Pelo projeto,
cada uma dessas regiões autônomas poderá promover eleições diretas de seus governantes e administrar seus recursos econômicos.
O projeto constitucional avança ainda na construção do Estado Plurinacional
ao acabar com a vinculação do estado com a religião (a religião católica ainda era
oficial) transformando a Bolívia em um Estado laico (o que o Brasil é desde 1891).
Outro aspecto importante é o reconhecimento de várias formas de constituição da família.
Além de importante instrumento de transformação social, garantia de direitos
democráticos, sociais, econômicos plurais, e pessoais diversos, a Constituição da
13

ALMEIDA, Ileana. El Estado Plurinacional – valor histórico y libertad política para los indígenas ecuatorianos; ob.cit. p. 28.
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Bolívia é um modelo de construção de uma nova ordem política, econômica e social
internacional. É o caminho para se pensar em um Estado democrático e social de
direito internacional.
Citando novamente Ileana Almeida:
En contra de lo que podría pensarse, el reconocimiento de la especificidad
étnica no fracciona la unidad de las fuerzas democráticas que se alinean en
contra del imperialismo. Todo lo contrario, mientras más se robustezca la
conciencia nacional de los diferentes grupos, más firme será la resistencia al
imperialismo bajo cualquiera de sus formas (genocidio, imposición política,
religiosa o cultural) y, sobre todo, la explotación económica.14

A América Latina (melhor agora a América Plural), que nasce renovada nestas democracias dialógicas populares, se redescobre também indígena, democrática,
economicamente igualitária e socialmente e culturalmente diversa, plural. Em meio
à crise econômica e ambiental global, que anuncia o fim de uma época de violências, fundada no egoísmo e na competição a nossa América anuncia finalmente algo
de novo, democrático e tolerante, capaz de romper com a intolerância unificadora e
violenta de quinhentos anos de Estado nacional.

CONCLUSÕES
Para a compreensão da grande contribuição do Estado Plurinacional e do constitucionalismo boliviano e equatoriano para a construção de um novo paradigma democrático de Estado que supere os 500 anos de estado nacional precisamos pontuar
algumas questões:
a) O estado moderno surge a partir da afirmação de uma esfera territorial
intermediária de poder: o poder dos reis entre o poder dos impérios
(multi-étnico e descentralizado) e o poder dos senhores feudais (local
e fragmentado);
b) Para que o poder deste novo estado fosse reconhecido foi necessário
construir uma nacionalidade por sobre as nacionalidades préexistentes. Assim foi inventado o espanhol como uma identidade
por sobre as identidades anteriores de castelhanos, galegos, bascos,
catalães e outros, processo que se repetiu em escalas diferentes na
França, Portugal, Reino Unido e vários outros estados nacionais que se
formaram nos últimos quinhentos anos;
c) Este estado nacional uniformiza valores por meio, inicialmente, da religião.
A partir daí é gradualmente construído todo um aparato burocrático que
permitirá o desenvolvimento do capitalismo: o povo nacional, a moeda
nacional, os bancos nacionais, os exércitos nacionais (fundamental para
14

ALMEIDA, Ileana. El Estado Plurinacional – valor histórico y libertad política para los indígenas ecuatorianos; p. 29.
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d)

e)
f)

g)

h)

15
16

a expansão europeia em busca de recursos para o desenvolvimento de
sua economia) e a polícia (fundamental para o controle e repressão dos
pobres excluídos do sistema econômico desigual);
Desde então, este modelo uniformizador vem se reproduzindo, até
mesmo nas novas formas descentralizadas de estado como os estados
federais, os estados regionais e o estado autonômico espanhol. Nestes
estados, mesmo se reconhecendo a diversidade cultural e linguística, a
base uniformizadora do direito de propriedade (que sustenta um sistema
econômico único) e o direito de família (que sustenta os valores deste
sistema econômico) permanecem mais ou menos intactas, mas sólidas;
A uniformização econômica fundada na uniformização do direito
de família e do direito de propriedade permanece também em novas
formas jurídicas como, por exemplo, o direito comunitário europeu;
A base ideológica moderna permanece intocável, mesmo com todas
as conquistas de direitos constitucionalizados: o estado permanece
uniformizador, excludente, fundado sobre uma economia capitalista
que necessita de “recursos naturais” para abastecer a sede de consumo
alimentada pela ideologia hegemônica;
Nas Américas os estados nacionais tiveram um processo de formação
diferenciado: enquanto na Europa os mais diferentes foram excluídos
fisicamente (muçulmanos e judeus) e os menos diferentes foram
uniformizados (os grupos étnicos internos), na América os estados
formados que se tornaram independentes nos séculos XVIII e XIX,
foram construídos pelos descendentes dos europeus para os homens
brancos descendentes dos europeus. Os povos originários, chamados
de índios pelos invasores europeus, foram radicalmente excluídos da
ordem jurídica constitucional nascente, assim como os imigrantes
forçados da África que tiveram suas vidas escravizadas;
Assim surgiram nas Américas, estados nacionais para 20% (este é
um número simbólico uma vez que encontramos estados que até hoje
a exclusão supera este número). Nos Estados Unidos a população
carcerária15 já atinge 2.750.000 pessoas (dois milhões setecentos e
cinquenta mil pessoas) sendo que destes, 80% são negros e hispânicos.
Só de homens negros são 800 mil presos e mulheres negras 75 mil
presas.16 Este fenômeno se repete em toda a América. No Brasil só
os pobres e miseráveis são presos. A maioria dos povos originários na
Bolívia, Equador e Chile foram radicalmente excluídos e só agora com
governos democráticos finalmente eleitos (Evo Morales na Bolívia;
Rafael Correa no Equador e Michelle Bachelet no Chile) a situação
começou a mudar;

Em contato com o sistema penal, aí incluídos a probation e a parole, são mais de 4 milhões de pessoas, de acordo com
Virgílio de Mattos.
WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto, Editora Boitempo, São Paulo, 2008.
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i)

A onda democrática na América Latina trouxe uma importante
novidade: a previsão de um estado plurinacional, onde cada grupo
étnico poderá manter o seu próprio direito de família e o seu próprio
direito de propriedade, mantendo ainda tribunais para resolver as
questões nestas esferas;
j) Esta novidade pode finalmente representar uma ruptura com 500
anos de hegemonia do paradigma do estado nacional que representa a
hegemonia europeia;
k) Este novo constitucionalismo plurinacional pode fundamentar uma
nova ordem internacional democrática e logo igualitária exigindo a
coragem de se romper com o universalismo europeu17 que gerou os
direitos humanos “universais” europeus e uma ordem desigual cultural,
econômica e social favorável aos estados do norte (Europa ocidental,
EUA e Canadá) reproduzidos nos textos preconceituosos de suposta
superioridade europeia presentes no Tratado de Versalhes e com fortes
resquícios na Carta das Nações Unidas (como, por exemplo, no sistema
de tutela).
Um novo estado democrático plurinacional é possível assim como uma nova
ordem mundial e a construção de um direito internacional (talvez mundial) democrático deve partir da superação das pretensões hegemônicas; das falsas declarações
ou suposições disfarçadas de superioridade cultural. Uma nova ordem democrática
radical pode fundamentar a construção de uma nova ordem mundial democrática,
sustentável e pacífica o que exige a construção de espaços permanentes de diálogo
em condições reais de igualdade de manifestação, de igualdade de fala na construção de consensos. Este novo constitucionalismo democrático latino-americano deve
fundamentar uma nova ordem mundial democrática o que exige o reconhecimento
dos novos atores das relações mundiais; de novos sujeitos de um direito internacional que, talvez, a partir daí, seja finalmente democrático e deixe de ser meramente
internacional, mas efetivamente mundial.
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Democrazia e diritti di cittadinanza: considerazioni
critiche su “democrazia partecipativa” e
“democrazia deliberativa” nel contesto italiano
Francesco Bilancia1

1. Premessa. La ampiezza delle questioni affrontate e la ricchezza dei contributi
offerti alla riflessione dai molti e diversi approcci seguiti negli studi contemporanei
sul concetto di democrazia mi inducono a forti cautele nel presentare queste mie brevi
considerazioni, suggerendomi piuttosto l’opzione di un più equilibrato percorso di
discussione critica che, in luogo di presentare una sintesi, forse impossibile, delle
complesse problematiche sollevate, proceda ad indicare gli eventuali sviluppi di future ricerche e di ulteriori riflessioni. Con ciò desiderando, naturalmente, giustificare
i miei limiti culturali e non svalutare le più ambiziose e plausibili proiezioni offerte dalle riflessioni formulate in Italia ad esempio da Gregorio Arena2 e da Umberto Allegretti3 e nel ritenere, anzi, di forte impatto la suggestiva proposta teorica da
quest’ultimo declinata con la efficace formula “democratizzare la democrazia”4. Le
espressioni utilizzate di norma dagli studi sull’argomento5, aprono fin da subito una
questione concettuale, solo apparentemente terminologica, nel richiamare la democrazia deliberativa e la democrazia partecipativa come nozioni distinte, se vogliamo
entrambe contrapposte alla più classica formula della democrazia rappresentativa,
a sua volta distinguibile dalla nozione di democrazia tout court. Già queste poche
espressioni danno ragione della pluralità di approcci problematici offerti dai risultati
delle indagini e nelle riflessioni su tali argomenti, prima ancora del necessario confronto tra i diversi punti di vista con cui il tema della democrazia viene da sempre
affrontato. E fin da subito danno ragione del suggerimento di Umberto Allegretti6
di procedere nel tentativo di definizione di convenzioni stipulative7 al fine di evitare
discussioni su falsi problemi, spesso indotti da mere questioni terminologiche, cosa
che quindi proverò a fare dando conto del significato con cui utilizzerò, nel prosieguo
di questa riflessione, le diverse espressioni richiamate.
1
2

3
4
5

6
7

Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Chieti e Pescara.
Più di recente si veda già, insieme a G. Cotturri, Introduzione. Il «valore aggiunto» della cittadinanza attiva, in G. Arena, G.
Cotturri (a cura di), Come la sussidiarietà può salvare l’Italia, Roma, 2010, 11 ss.; Id., Valore e condizioni della democrazia
partecipativa, in U. Allegretti, (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze,
2010, 85 ss.
Si vedano almeno i contributi più recenti: U. Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, in
Scritti in onore di Lorenza Carlassare, V., Napoli, 2009, 1671 ss.; Id., Democrazia partecipativa: un contributo alla
democratizzazione della democrazia, in Id., (a cura di), Democrazia partecipativa, cit., 5 ss.
Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, cit.
Ma in questa sede non è possibile indagare anche in questa prospettiva, in ordine alla quale rinvio senz’altro al bel saggio
di Alessandra Valastro La democrazia partecipativa come metodo di governo: diritti, responsabilità, garanzie, in G. Arena,
F. Cortese (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, Padova,
2011, 159 ss., nonché ai saggi pubblicati nel volume, dalla stessa curato, Le regole della democrazia partecipativa.
Itinerari per la costruzione di un metodo di governo, Napoli, 2010.
Fin dalle prime righe del citato lavoro Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 6 s.
Secondo l’insegnamento di G. Azzariti, Corte e democrazia, in Studi in onore di Franco Modugno, I, Napoli, 2011, 114 ss.

Democrazia e diritti di cittadinanza: considerazioni critiche su “democrazia
partecipativa” e “democrazia deliberativa” nel contesto italiano

184

Certo la prima questione da affrontare dovrebbe essere, allora, quella della democrazia, alla complicata ricerca di una sua definizione e, conseguente, declinazione normativa nelle società complesse contemporanee e in seno ai regimi costituzionali che le caratterizzano, ma i limiti del percorso tematico che mi viene assegnato
non mi consentono più di qualche citazione e soltanto per richiamare le più recenti
riflessioni con riferimento almeno ai rapporti tra democrazia e democrazia rappresentativa, democrazia diretta e democrazia referendaria, democrazia costituzionale,
rivolgendo da subito l’attenzione alle approfondite giustificazioni della impossibile
assimilabilità storica, politica e giuridica tra le diverse nozioni8. Per il resto alcune
tra le tante questioni presupposte ed allusivamente richiamate per via di citazione
degli importanti lavori ricordati in nota, saranno via via riprese laddove funzionali
al commento critico che si verrà qui, ora, elaborando.
La prima nozione con cui misurarsi è, pertanto, quella di democrazia deliberativa, di cui si procederà ad indicare intanto quello tra i possibili significati che
si ritiene più efficace al fine di individuarne i caratteri salienti e tale da rendere,
conseguentemente, più agevole un confronto con quanti assumano ad oggetto della
propria riflessione la stessa, o altra nozione, consentendo così di isolare, in questo
secondo caso, i fronti di incomprensione che fossero collegati alle questioni meramente terminologico-descrittive. Con riferimento, poi, al merito della questione,
proverò a formulare alcune considerazioni critiche sulle esperienze concretamente
riconducibili alla nozione di democrazia deliberativa, considerazioni che per semplicità ricondurrei ai seguenti quattro profili: a) critica sul piano materiale delle
concrete possibili declinazioni della nozione, in relazione alle frizioni che possano
manifestarsi al cospetto della nozione tradizionale (per quanto ideale) di democrazia; b) analizzando le declinazioni classiche della c.d. democrazia deliberativa, individuazione del principio politico che ne costituisca la probabile matrice culturale,
per non dire il fondamento9; c) assimilabilità della democrazia deliberativa alla
8

9

Limitandomi a segnalare un percorso per una ricerca si vedano B. Manin, Principi del governo rappresentativo (New
York, 1997), tr.it. Bologna, 2010; M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, in G. Branca, A. Pizzorusso, Commentario
della Costituzione, Bologna-Roma, 2005, 1 ss.; G. Azzariti, Critica della democrazia identitaria, Roma-Bari, 2005; Id.,
Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 2010, spec. 216 ss., 275 ss.; L. Canfora, Critica della retorica
democratica, Roma-Bari, 2005; Id., La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari, 2006; J. Dunn, Il mito degli uguali.
La lunga storia della democrazia (2005), tr.it. R. Stanga, Un. Bocconi ed., Milano, 2006; P. Ginsborg, La democrazia
che non c’è, Torino, 2006; N. Urbinati, Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri (Chicago, 2006),
tr.it. Roma, 2010; G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Torino, 2007; Id., La natura del potere, Roma-Bari, 2009; G.
Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, 2006, spec. 235 ss.; L. Carlassare, Principi
costituzionali, sistema sociale, sistema politico, in www.costituzionalismo.it, 3/2007; G. Azzariti, La crisi dei partiti come
crisi della loro capacità rappresentativa, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, cit., V, 1777 ss.; F. Bilancia, Dal governo
democratico-rappresentativo al governo a mera legittimazione popolare. (Brevi riflessioni sui mutamenti di regime, ivi, 1801
ss.; G. Ferrara, Sulla democrazia costituzionale, ivi, 1899 ss.; M. Ruotolo, Costituzionalismo e democrazia. Il contributo di
Lorenza Carlassare alla rivista «costituzionalismo.it», ivi, 1959 ss.; G. Silvestri, Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni
su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia, ivi, 1991 ss.; A. Spadaro, Costituzionalismo versus
populismo. (Sulla cd. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee), ivi, 2007 ss.; P.
Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011; P.P. Portinaro (a cura di), L’interesse dei pochi, le
ragioni dei molti. Le letture di biennale democrazia, con Introduzione di G. Zagrebelsky, Torino, 2011; F. Viola, Forme di
costituzionalismo e democrazia, in Studi in onore di Franco Modugno, IV, Napoli, 2011, 3595 ss.
Seguendo l’insegnamento secondo il quale dietro ogni assetto istituzionale così come dietro ogni costituzione c’è sempre
un principio politico a farne da fondamento, G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, cit.
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stessa democrazia rappresentativa, laddove spesso le concrete declinazioni della
prima finiscono per corrispondere a quelle della seconda, seppur in diverse forme;
d) considerazioni sulla democrazia partecipativa e sugli elementi caratterizzanti
questa differente qualificazione della democrazia.
2. Sui limiti della cosiddetta democrazia deliberativa. Come anticipato preciso
subito di voler basare le mie considerazioni sulla nozione di democrazia deliberativa fatta propria da Umberto Allegretti e dettagliatamente definita e descritta, anche
per le specificità di tale nozione rispetto a quella di democrazia partecipativa, in un
suo recente scritto10. Il riferimento va quindi a quelle prospettive teoriche e concrete pratiche per l’adozione di decisioni pubbliche – maturate soprattutto in ambiente
culturale (e sociale) anglosassone11 – fondate su processi di discussione aperta ed
informata tra i diretti interessati e sull’argomentazione razionale quale giustificazione della decisione assunta al termine di un processo decisionale ispirato, quindi,
da un’ampia e condivisa articolazione della comunicazione pubblica12. Un metodo
di discussione e deliberazione, quindi, piuttosto che non una pratica di incontro
tra interessi diffusi e/o collettivi, da un lato, e volontà di un’autorità istituzionale,
dall’altro (pubblica, amministrativa o politica che essa sia).
Quello che tenterò di dimostrare alla conclusione di queste brevi note è che
da un lato non è possibile identificare la democrazia con una rilettura riduzionista
della versione procedurale della democrazia rappresentativa, per identificarla con il
processo elettorale tout court13 interpretato come misurazione identitaria della forza dei corpi rappresentativi. Questa ipotesi è, invece, spesso assunta quale punto di
partenza della propria riflessione dai teorici della democrazia deliberativa, per sostenere la migliore attitudine a servire i fondamenti della democrazia di quest’ultima
concezione. Allo stesso tempo, però, motiverò circa la impraticabilità, a meno di
non tradirne i presupposti, della c.d. democrazia diretta, o prevalentemente referendaria14, tutta esercitabile cioè nelle forme di partecipazione immediata dei cittadini
alle decisioni pubbliche. Le forme di democrazia partecipativa, a loro volta, piuttosto che non come correttivo degli istituti della democrazia rappresentativa, costituiscono spesso, invece, meri strumenti di realizzazione di una piena cittadinanza o,
come si usa dire, di una cittadinanza pleno iure, quindi elaborazione di una articola10

11
12

13
14

Mi riferisco al citato saggio intitolato Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, cit., spec. 1675 ss. e
nt. 11), 1705 ss.; nonché Id., Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 16 s., 35 ss. Ma si veda, altresì, quanto
riferito da R. Bifulco, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?, in
Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, I, Napoli, 2010, 109 ss.; Id., La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della
democrazia rappresentativa, in G.C. De Martin, D. Bolognino (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive
della cittadinanza, Padova, 2010, 313 ss., spec.
Si veda altresì L. Cataldi, Promesse e limiti della democrazia deliberativa: un’alternativa alla democrazia del voto?, Centro
Einaudi, WP-LPF, www.centroeinaudi.it, 3/2008, 5 ss.
Si veda quanto osserva G. Arena, Valore e condizioni della democrazia partecipativa, in U. Allegretti, Democrazia
partecipativa. Esperienze, cit., 85 ss. Una riflessione ampia ed argomentata sui fondamenti culturali di questo approccio
è rinvenibile in P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, Padova, 2002,
spec. 17 ss., 66 ss.
Impostazione erroneamente professata, ad esempio, da L. Cataldi, Promesse e limiti della democrazia deliberativa, cit.,
30.
Potrei anche solo limitarmi alle riflessioni critiche in proposito già formulate ed ampliamente dimostrate, seppur da diversi
punti di vista, da M. Luciani, Art. 75, cit.; e da G. Azzariti, Critica della democrazia identitaria, cit.
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zione in concreto dei diritti di partecipazione politica conforme al modello costituzionale di democrazia15. Sul presupposto però, a mio giudizio erroneo, che secondo
il giudizio dei teorici della democrazia partecipativa (ma spesso anche di quella
deliberativa) questa sia una forma di democrazia alternativa a quella tradizionale (o,
quantomeno, di essa necessariamente integrativa16 in quanto portatrice di elementi
nella prima forma potenzialmente assenti). Ma sulla democrazia partecipativa ed i
suoi istituti torneremo poi, anche per tenere tra loro separate quelle pratiche che,
invece, dobbiamo necessariamente distinguere, e riconoscere come effettivamente
innovative, quali ad esempio, l’esperienza del c.d. bilancio partecipato17.
Il primo punto oggetto della mia riflessione attiene, come accennato in apertura,
alle criticità dei modelli di democrazia deliberativa, di cui credo possano ipotizzarsi
forme di realizzazione esclusivamente sul piano strettamente locale18, l’unico dimensionalmente idoneo a consentirne una declinazione conforme ai paradigmi della democrazia sostanziale. Il tema dei limiti procedurali della democrazia deliberativa è già stato
profondamente indagato e per richiamarne gli elementi essenziali mi riferirò ad alcuni
studi sull’argomento piuttosto noti. Il modello ideale di questo paradigma dovrebbe infatti in primo luogo, almeno in tesi generale, poter coinvolgere in tutte le fasi del procedimento tutti gli individui i cui interessi possano ritenersi direttamente o indirettamente
compromessi dalla decisione finale (carattere della inclusività del modello). In questa
versione però il modello, al pari in fondo dello stesso ideale classico di democrazia, e
forse della stessa democrazia rappresentativa, è di fatto irrealizzabile. Siamo al cospetto
della classica questione che negli studi sull’argomento viene identificata come il problema della costruzione di una adeguata «arena deliberativa»19. Tale modello dovrebbe
poi, in secondo luogo, fondarsi su processi argomentativi meramente razionali sì da
garantire, nella partecipazione al processo decisionale, il dovuto distacco in grado di
evitare qualunque compromissione emotiva o conflitto di interessi.
Ora, nel riprendere le cautele formulate nei citati lavori di Luigi Bobbio, qui
basti elencare alcuni dei problemi concreti che una teorica della democrazia de15
16
17

18

19

Si vedano, in proposito, le interessanti proposte di riflessione contenute in G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006.
U. Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, cit., 1678, ad esempio parla di “arricchimento
della democrazia rappresentativa, nel senso di correzione, di complementarità, di integrazione”, ecc., ma l’osservazione
è ampiamente condivisa nella letteratura di genere.
Esperienza della quale non potrò, purtroppo, qui tenere conto. Tra gli esempi più rilevanti è noto come sia sempre
più oggetto di valutazione proprio il caso di Porto Alegre e la poliedrica esperienza dei governi locali in alcuni Paesi
dell’America latina. Oltre che alla letteratura italiana che si è occupata dell’argomento rinvio al bel saggio di R. Gesta Leal,
Estado, Administração Pública e Sociedade, Porto Alegre, 2006, spec. 139 ss. Per una analisi delle concrete esperienze
in diversi Paesi dell’America latina R. Gesta Leal (organizador), Administração Pública e Participação Social na América
Latina, santa Cruz do Sul, 2005
Ancora U. Allegretti, op.ult.cit., 1697 ss. nonché, ma pur sempre con riferimento a pratiche connesse ai modelli di
democrazia partecipativa, molti dei saggi ora raccolti nei citati volumi a cura di Id., Democrazia partecipativa, cit. e da A.
Valastro, Le regole della democrazia partecipativa, cit.; Id., Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 20. Si vedano,
ancora, i saggi raccolti in G. Allegretti, M.E. Frascaroli (a cura di), Percorsi condivisi. Contributi per un atlante di pratiche
partecipative in Italia, Alinea, Firenze, 2006.
Su tali questioni problematiche ho trovato davvero illuminanti i lavori di L. Bobbio, La democrazia non abita a Gordio.
Studio sui processi decisionali politico-amministrativi, Milano, 2003; e specialmente Id., La democrazia deliberativa nella
pratica, in Stato e Mercato, 2005, 67 ss.; e Id., Tipi di deliberazione, in E. Ales, M. Barbera, F. Guarriello (a cura di), Lavoro,
welfare, e democrazia deliberativa, Milano, 2010, 25 ss. Si veda, altresì, L. Cataldi, Promesse e limiti della democrazia
deliberativa,cit.
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liberativa equilibrata e conseguente ai suoi presupposti ideali non potrebbe non
affrontare, così però mandando in crisi le stesse prospettive del modello prescelto. Chi invitare a partecipare ai processi decisionali20? Come conciliare il ruolo
dei partecipanti che sulla questione all’ordine del giorno abbiano già un’opinione
specifica con quelli che non ne abbiano alcuna, o che magari siano privi di ogni
informazione utile alla deliberazione? E tra i primi andrebbe altresì considerato
che chi abbia una posizione precostituita da difendere ad ogni costo non potrà mai
avere un ruolo simmetrico rispetto ai partecipanti disinteressati. Come garantire gli
interessi delle minoranze che in un modello a partecipazione diretta degli interessi
rischiano il permanente isolamento in una posizione di opposizione chiusa e numericamente inefficace? forse mediante un potere di blocco della decisione? In un sistema idealmente votato a decidere mediante consensus21, per via di composizione
delle posizioni contrapposte mediante la discussione e la mediazione ma senza un
voto che de-cida, cosa accade nei frequenti casi di opzioni tra loro inconciliabili?
Come garantire chance equivalenti agli interessi deboli, dispersi e non strutturati al
cospetto degli interessi forti e organizzati? E tra interessi informati e interessi del
tutto inconsapevoli delle proprie opportunità e della posta effettivamente in gioco?
Al di fuori della ipotesi di un’arena deliberativa composta da tutti gli interessati, il
che riduce questa prospettiva ai soli casi di contesti locali coinvolgenti un numero
davvero minimo di interessati, ogni altro criterio di selezione dei partecipanti risulterà, pertanto, insoddisfacente sul piano della democrazia sostanziale, oppure
mera finzione non meno di quanto spesso non venga ritenuta, da questa prospettiva
teorica, la stessa democrazia rappresentativa.
Sul piano delle prospettive, allora, il modello avrà rese differenti a seconda
delle premesse di fatto su cui venga calato, non potendo mai garantire, per quanto
affinato e corretto, soluzioni stabili e soddisfacenti in ogni ipotesi. Possono darsi,
infatti, arene aperte con molti attori ed interessi eterogenei ed arene chiuse, con pochi partecipanti e interessi che, anche se contrapposti per blocchi, sono omogenei in
seno ad ogni parte dello schieramento. Per la forte frammentazione che caratterizza
le società contemporanee ed a fronte della crisi dell’attitudine rappresentativa degli
stessi partiti politici, come assicurare un sistema decisionale fondato su procedure
condivise a garanzia di un adeguato consenso in relazione alle decisioni assunte?
In uno dei saggi citati22 Luigi Bobbio riduce, pertanto, lo spettro di praticabilità
dei modelli di democrazia deliberativa all’ambito meramente locale (addirittura il
quartiere), su questioni che non generino conflitti acuti o dirompenti (forse le sole
politiche distributive, ma certo non quelle aggregative); quando il processo deliberativo sia attivato e promosso da istituzioni di governo; in assenza di movimenti
20
21
22

Sul punto le osservazioni critiche di A. Valastro, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, in Id., Le regole della democrazia
partecipativa, cit., 34 ss.
Sullo sfondo è sempre presenta il paradigma culturale habermasiano, L. Cataldi, Promesse e limiti della democrazia
deliberativa, cit., 8 ss.
La democrazia deliberativa nella pratica, cit., in parte ripreso da L. Cataldi, Promesse e limiti della democrazia deliberativa,
cit., spec. 18 ss. Ma si veda altresì id., Tipi di deliberazione, cit. Ma si vedano altresì le osservazioni critiche formulate, su
simili obiezioni, da U. Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, cit., 1704 ss., 1716 ss.; Id.,
Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 33 ss.
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collettivi composti su base identitaria con attitudine alla rottura della fase di discussione e della stessa arena deliberativa a difesa della propria visibilità ed autonomia.
Fino a limitarne la praticabilità alle sole ipotesi dei bilanci partecipati e dei piani
strategici, ma anche qui con riferimento alle sole linee di fondo i cui futuri sviluppi
di dettaglio andrebbero rimessi poi, per la decisione, ad altre sedi. A parte vanno poi
considerate, criticamente, le ipotesi di approccio deliberativo in funzione di mera
legittimazione delle decisioni assunte, di fatto, direttamente dai pubblici poteri23.
Quanto al profilo della inclusività del processo deliberativo, o della sua maggiore attitudine all’inclusività rispetto alle istituzioni ed alle procedure proprie della
democrazia rappresentativa24, mi limiterò ad una sola osservazione. Il paradigma
mantiene un senso caratterizzante il modello professato soltanto in presenza di un
potenziale accesso di tutti gli interessati dagli effetti della esecuzione della decisione
assunta, perché comunque si ceda alla selezione delle istanze mediante campionatura degli interessi da coinvolgere si ricade nello schema di applicazione del principio
rappresentativo, seppur modulato sulla base di un criterio specifico e differente da
quello classico. Se non si ammette il coinvolgimento di tutti gli interessati, la scelta
dei partecipanti mediante istanze proporzionalistiche tra i diversi interessi coinvolti,
o la costruzione di gruppi o di corporazioni, o l’utilizzo del sorteggio, seguendo gli
schemi descritti nella manualistica di riferimento25, conduce comunque alla composizione di un collegio rappresentativo di quegli stessi interessi che già dovrebbero
trovare ascolto nelle istituzioni rappresentative tradizionali, per la combinazione
con tutte le istanze generali. Il mutamento del modello selettivo, infatti, non fa venir meno lo schermo rappresentativo26 e ne mantiene, in fondo, immutati anche i
principali difetti, in aggiunta ad eventuali altri. Quali la intollerabile parzialità, o la
disparità di potere di influenza dei diversi partecipanti; la problematica questione
di un eventuale mandato imperativo e delle potenziali attitudini di blocco decisionale da esso implicate; il difetto di inclusività, anche per effetto delle asimmetrie
informative27, di tutti gli interessi coinvolti; i limiti conseguenti alla diversa resa
del modello a seconda della natura dei conflitti sullo sfondo; i rischi conseguenti ad
una proiezione meramente locale e comunitaria del fenomeno, con le conseguenti
tensioni esercitate sul principio di eguaglianza e sullo stesso principio di inclusione;
lo scivolamento degli istituti verso forme di rappresentanza di diritto privato (dei

23
24
25
26
27

Mi pare di poter qui richiamare anche il senso di alcune delle osservazioni in tutto o in parte critiche in proposito formulate
nei lavori di R. Bin, V. Antonelli, D. Bolognino, di M. Bombardelli e di F. Cortese nel volume G. Arena, F. Cortese (a cura di),
Per governare insieme, cit..
Sul punto si veda quanto osservato d R. Bifulco, La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia
rappresentativa, cit., 319 ss.
Rinvio, ancora, a titolo di esempio agli studi di U. Allegretti, Democrazia partecipativa, un contributo, cit., 13 ss., 34 ss. Ma
si veda anche l’articolata analisi critica formulata da L. Bobbio, La democrazia non abita a Gordio, cit., spes. 76 ss.
Criticamente sul punto già A. Pubusa, Le difficoltà della democrazia partecipativa in un’età di populismo, in U. Allegretti,
Democrazia partecipativa. Esperienze, cit., 379 s.
Osserva L. Cataldi, op.cit., 25, 31 s. che “è assolutamente deleterio che i partecipanti siano altamente ideologizzati
e connotati da forti appartenenze identitarie contrapposte: essi devono, piuttosto, essere simili a semplici detentori di
opinioni”, requisito quest’ultimo qualificato dalla studiosa come “fattore imprescindibile”. Con ciò professando la artificialità
di un modello che qualificherei allora, come dire?, diversamente rappresentativo.
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privati interessi rappresentati a quel punto singulariter28); fino alla professione di
strategie di accordi costruite mediante negoziazione in assenza di deliberazioni vere
e proprie, verso quelle che maliziosamente qualifico come derive intellettualistiche
inconsapevolmente foriere di modelli élitisti di rappresentanza degli interessi29.
Queste ultime considerazioni critiche indurrebbero, pertanto, ad una più attenta riflessione sulle certezze di una maggiore inclusione, mediante la democrazia
partecipativa (e/o deliberativa), delle “fasce di popolazione che la democrazia rappresentativa esclude”30, a meno di non ragionare in una prospettiva più tradizionale, come tenterò di fare in conclusione. La pretesa contrapposizione tra democrazia
partecipativa, democrazia deliberativa e democrazia rappresentativa, infatti, non mi
sembra offrire un approccio sempre foriero di un arricchimento, se non al costo di
semplificazioni formalistiche che, però, riterrei di non proficuo ausilio analitico.
E così vengo ad una possibile riqualificazione della c.d. democrazia deliberativa – in questo ambito tematico necessariamente distinta, forse contrapposta,
alla stessa democrazia partecipativa – con riferimento alla sua matrice culturale
e ideologica, per non dire politica. Si è già ricordato che il modello puro della nozione presuppone la capacità di condurre i processi deliberativi in modo tale da
garantire la possibilità di espressione, a chiusura del procedimento, di un consenso
tendenzialmente unanime in quanto costruito mediante l’incontro delle reciproche
argomentazioni tecniche tra gli interessi contrapposti, fino all’ipotetica costruzione del “migliore oggettivo”, se non addirittura di una tesi ispirata, per il tramite
del concorso dei diversi “saperi tecnici”, dalla verità scientifica. Sembra proprio
che, in estrema sintesi, la democrazia deliberativa sia pratica esercitabile soltanto
nei contesti privi di effettivo conflitto31 tra gli interessi contrapposti, tra i quali è
quindi sempre possibile una sintesi ottimale costruita mediante il consenso intorno
al metodo deliberativo, senza alcun bisogno allora di un compromesso, necessario
all’opposto nei contesti privi di una pretesa di oggettività se non di verità, mediante
la mediazione, la composizione dei contrapposti interessi e, in conclusione, il voto.
In questo mi sembra, in definitiva, di cogliere una radicale differenza di approccio
tra la nozione di democrazia deliberativa e la democrazia in senso tradizionale, la
democrazia rappresentativa: nel primo caso la deliberazione compone il miglior
risultato in senso tecnico, scientifico, oggettivo32; nel secondo caso il sistema persegue l’obiettivo di una corretta mediazione tra gli interessi di gruppi tra loro antagonisti su ogni vicenda concreta alla ricerca di una possibile sintesi, di un risultato
che si componga nella costruzione dell’interesse generale come evoluzione degli
28
29
30
31
32

Rinvio alle belle pagine di G. Ferrara, Rappresentanza e governo nazionale (1988), ora in Id., L’altra riforma, nella
Costituzione, Roma, 2002, 17 ss. Si vedano, inoltre, le specifiche riflessioni critiche formulate anche in questo convegno
da Roberto Bin.
O almeno utopistiche, come ad esempio traspare almeno dalle espressioni utilizzate da U. Allegretti, Democrazia
partecipativa, un contributo, cit., 23; e da L. Cataldi, Op.ult.cit., 24 s.
Ad esempio, ancora, U. Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, cit., 1679, 1715; Id.,
Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 25 ss.
Così anche U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 16 s., e in funzione di legittimazione dei conflitti
come elemento, all’opposto, caratterizzante la democrazia, 29, 35 s. Su tale ultima prospettiva rinvio, come è ovvio, al
recente lavoro di G. Azzariti, Diritto e conflitti, cit., locc.citt.
L. Cataldi, Op.ult.cit., 8 ss., 11, 25, 32 ss., parla di “valore cognitivo aggiunto” quale risultato del metodo deliberativo.
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interessi di parte da cui il processo si origina, in funzione di un ritrovato equilibrio
condiviso malgrado la conflittualità, o addirittura la inconciliabilità oggettiva, delle
posizioni di partenza. Non che non possano darsi sovrapposizioni tra i due differenti
approcci, ma mi pare che in prima battuta le due nozioni possano identificarsi con
queste emergenti caratteristiche differenziali.
Le società complesse contemporanee, però, non sembrano agevolmente riducibili a contesti omogenei nei quali sia sempre possibile provare a verificare la resa
delle pratiche di democrazia deliberativa in senso stretto. Già Kelsen33 ragionava
intorno alla indefettibilità della presenza delle minoranze nel processo di formazione della volontà del Parlamento perché si neutralizzassero gli effetti della tendenza
ad obbedire soltanto alla legge alla approvazione della quale si fosse contribuito.
La democrazia obbliga a riflettere proprio intorno alla questione del rischio che sia
l’interesse di un solo gruppo – o di una sola persona – a divenire volontà comune,
fenomeno pericoloso per la stessa sopravvivenza dell’idea di democrazia, o anche
soltanto di una sua parvenza. Il sistema rappresentativo dà fondamento al principio,
essenza di valore dello stesso suffragio universale, per cui la legittimità degli atti di
comando riposa comunque sul consenso di tutti i destinatari delle leggi a prescindere da quale maggioranza abbia provveduto alla loro approvazione, presupposto che
appunto implica in partenza una pluralità di posizioni tra loro inconciliabili. Di qui
il profondo significato del principio del consenso, o dell’intesa con le minoranze34,
o con l’opposizione in funzione di legittimazione delle forme e delle modalità di
svolgimento dei processi di decisione pubblica, ancorché di tale consenso non si
possano predicare anche i contenuti della decisione.
Nel suo celebre saggio su Gli atti costituzionali35 Gianni Ferrara identifica,
infatti, proprio nel voto l’imprescindibile strumento per la realizzazione della democrazia36 e ne ricorda quindi le valenze implicite quali elementi essenziali “al
riconoscimento che i singoli partecipanti alla pluralità offrono al risultato del voto
qualunque sia stata la scelta singolarmente operata”: il riconoscimento “della legittimità del procedimento” e il riconoscimento “del risultato stesso” del voto. Il
pluralismo conflittuale che contraddistingue le società complesse contemporanee
rende indispensabile questo strumento e, con esso, la de-cisione ma pretende, ad un
tempo, che si realizzino le condizioni per la accettazione da parte di tutti i destinatari
del comando, della legittimità delle procedure decisionali per il suo tramite attivate.
Il “presupposto indefettibile” perché si consumi concretamente questa attitudine
di riconoscimento sta nella garanzia della “equivalenza di tutte le manifestazioni del voto”, nella reale possibilità cioè che tutte le espressioni di volontà in cui
esso consiste vengano ponderate come ugualmente capaci, in termini quantitativi,
33
34
35
36

La posizione è troppo nota perché si debba procedere ad una sua esplicitazione. Rinvio, pertanto, ai saggi su Essenza e
valore della democrazia (1929) e altri ora raccolti in Id., La democrazia, tr.it., n.e. a cura di M. Barberis, Bologna, 1998.
Rinvio alle suggestive riflessioni di Gaetano Salvemini, specialmente nel testo delle due conferenze tenute negli anni
1936-37 e 1940 e ora pubblicate a cura di S. Bucchi, insieme ad altri saggi, nel volume Sulla democrazia, Torino2007,
spec. 76 s., 121 s., proprio con riferimento alla rilevanza delle connessioni tra minoranza, diritti politici e democrazia.
Torino, 2000, 6 s.
Op.ult.cit., 4, “Non c’è forma di democrazia che non si affidi(no) al voto…come strumento per legittimare la dinamica della
forma politica” che costituisce per la convivenza umana.
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di concorrere alla determinazione del risultato del voto. Laddove il voto delle minoranze non conti nulla perché anche senza il loro consenso le regole procedurali e la
forza del numero consentano alle Assemblee legislative (o altra arena deliberativa)
di assumere le proprie decisioni ciò condurrebbe ad una crisi generale di consenso
intorno allo stesso valore di paradigma del procedimento deliberativo cosa che, nel
parlamentarismo, implica il cedimento dello stesso valore legale della legge.
Pluralismo, complessità, conflitto attivo ed irrisolto ma costituzionalmente legittimato, procedure condivise e rispetto dei diritti delle minoranze, consenso di tutti
i destinatari su procedimento e risultato del voto sono, quindi, gli elementi – almeno
idealmente – caratterizzanti la democrazia (rappresentativa). La democrazia deliberativa – anche qui muovo necessariamente da un modello ideale, da me ricostruito
forse in forma di semplificazioni a volte riportate in maniera apodittica – comporta invece: partecipazione diretta dei soli interessi direttamente compromessi dalla
decisione; alternativamente, una rappresentanza di diritto privato di questi stessi
interessi, spesso con mandato revocabile, per la identificazione dei negoziatori in
seno al processo deliberativo; una deliberazione pubblica sì, ma costruita non per
via di mediazione e negoziato, ma di argomentazione razionale, tecnicamente informata. Queste premesse presuppongono, inoltre, l’assenza di corpi intermedi, una
forte omogeneità sociale e culturale tra i componenti la comunità in cui si attivino i
processi deliberativi; di fatto, quindi, la assenza di conflitto sociale.
Il che riduce, però, la concreta praticabilità della c.d. democrazia deliberativa ai
contesti caratterizzati da elementi materiali che non sono presenti nelle società complesse contemporanee, per dirla con Giannini, pluriclasse. In ragione, forse, almeno in
parte comprensibile viste le origini culturali di queste teorie asseritamente di matrice
anglosassone, il modello incarnato dalla c.d. deliberative democracy sembra più consono al regime liberale che non al regime democratico, laddove sembra impossibile
la costruzione delle decisioni pubbliche per via di riduzione del procedimento a meri
“processi razionali”. L’assenza di compromesso polemico37 nella decisione, adottata
invece per via di consenso – quindi tendenzialmente all’unanimità – lascia identificare l’interesse comune – non quindi l’interesse generale – quale esito di un confronto
maturato in un ambiente necessariamente omogeneo, caratterizzato da forti elementi identitari38, più vicini al modello di democrazia borghese, escludente, che non a
quello della democrazia pluriclasse – ed inclusiva – contemporanea.
3. La democrazia partecipativa quale forma della democrazia costituzionale.
Nel saggio pubblicato soltanto due anni fa negli Scritti in onore di Lorenza Carlassare39, Umberto Allegretti nell’indagare circa i fondamenti costituzionali della
democrazia partecipativa concludeva osservando che “…come rivela l’esame della
Costituzione italiana e dei suoi scarsi riferimenti alla partecipazione” non si potrà
37
38
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E’ agevolmente intuibile, qui, l’allusione all’ambiente culturale evocato, proprio a proposito del valore del conflitto nella
costruzione del paradigma democratico, da M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in <http://
www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html>.
Quali spesso si rappresentano, infatti, le comunità locali, le uniche in cui sembrerebbero realizzabili in concreto le pratiche
decisionali riconducibili al modello di deliberative democracy.
Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, cit., 1724 s.
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ragionare intorno al fondamento costituzionale della partecipazione, né parlare “di
una vera e propria «attuazione» della Costituzione”, essendo necessario piuttosto
“andare «oltre» la Costituzione”40. La prospettiva della mia riflessione tende, in
realtà, a contraddire questo assunto, come spero di riuscire a chiarire in seguito, per
rilevare come al contrario il modello di democrazia partecipativa sia non solo conforme a Costituzione, del che non sarebbe sensato dubitare, ma addirittura da essa
prescritto. Questa lettura trova conforto in un saggio di Massimo Luciani dal significativo titolo Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa41, pubblicato
in un bel volume curato da Lorenza Carlassare, del quale qui mi limito a richiamare i
passaggi essenziali, funzionali alla nostra riflessione. Se la democrazia presuppone,
nel suo modello ideale, la “compresenza fisica dei consociati…«democrazia rappresentativa» costituisce un ossimoro. Dove c’è democrazia, infatti, c’è decisione popolare diretta”, almeno secondo il pensiero classico. Ma un simile modello teorico
sarebbe oggigiorno improponibile, ragione per cui “specie nelle società complesse,
ogni forma di governo ed ogni tecnica di decisione comportano la mediazione”42.
Questa premessa conduce di necessità all’abbandono dell’abusato paradigma della
«democrazia diretta» per insistere, appunto, sul diverso valore degli istituti della
«democrazia partecipativa», tra i quali Luciani annovera in primo luogo il referendum, “istituto” “giuridicamente previsto e regolato…con effetti rivolti direttamente
alle istituzioni”43, considerando essenziale che gli istituti della partecipazione popolare diretta alle decisioni pubbliche avvenga nelle forme e seguendo procedimenti “formalizzati e tipizzati dal diritto”.
E non c’è dubbio che malgrado tutti i limiti caratterizzanti tale istituto – in
primo luogo il fatto che la deliberazione popolare intervenga necessariamente su
di un quesito etero-formulato – la previsione di un meccanismo di formalizzazione
in un procedimento e in una deliberazione che ne determinano l’inserimento nella
fisiologia degli atti propri della democrazia rappresentativa offra un contributo assai
significativo al processo di “democratizzazione della democrazia”.
E’ innegabile che l’esperienza giuspolitica contemporanea si caratterizzi per
una gravissima crisi degli istituti della democrazia rappresentativa, in particolare in
quei sistemi nei quali, come accade oggi in Italia, la selezione del personale politico
e le stesse leggi elettorali – ma in fondo l’intera vicenda politica – conducano ad
un regime assimilabile alla classica forma degenerativa qualificata come “governo
dei peggiori”44. Ed è altresì innegabile, e forse dovrebbe essere questione centrale
nella presente riflessione, che il più grave vulnus alla partecipazione sia rappresen40
41
42
43
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Mi chiesi allora: andare anche «oltre» lo stesso fenomeno giuridico? Ma per un’impostazione del tutto diversa, conforme
al modello che qui tenterei di ricomporre, si veda già Id., Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 14.
in L. Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, 2004, 181 ss. Per
più ampi sviluppi si veda, inoltre, dello stesso autore, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., loc.cit.
Osserva ancora Luciani, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit, 183, “Nelle società pluralistiche…
una interpositio fra il popolo e la decisione politica è…inevitabile”.
Op.ult.cit., 184.
Riprendendo l’espressione di kakistocrazia, usata da Polibio.La letteratura sul tema è ormai sterminata. Qui mi limito a
richiamare il bel volume di M. Bovero, Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Roma-Bari, 2000,
proprio per il titolo assai evocativo.
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tato oggi dalla crisi di ruolo dei partiti politici, presupposti dal Costituente quale
modello di effettiva partecipazione e quali principale strumento per lo svolgimento,
nelle forme costituzionali, della stessa sovranità popolare. Ma dalla discussione non
si può uscire riducendo tutto ai presunti limiti consustanziali alla stessa nozione di
democrazia rappresentativa, svilita nella mera assimilazione dei suoi istituti ad un
voto elettorale di investitura45, approccio che si è già criticamente richiamato più
sopra. Di questa lettura della democrazia rappresentativa esistono, ovviamente, sostenitori ed epigoni, ma su di essa il pensiero costituzionalistico si esprime assai criticamente, rinvenendo nella democrazia identitaria la via diretta al cesarismo46. Al
contrario è necessario richiamare con attenzione tutte le disposizioni costituzionali
che concorrono alla qualificazione della specifica nozione di democrazia da esse
presupposta, proprio al fine di dimostrare che la democrazia costituzionale47 è essenzialmente ispirata dal principio di partecipazione48 e che, semmai, la riflessione
dovrebbe proseguire alla ricerca di un senso per tale nozione nella ormai maturata
assenza dei partiti politici, almeno nella forma da essi assunta alle origini della storia costituzionale italiana del Dopoguerra.
A partire dalla rilevanza che l’art. 2 della Costituzione italiana riconosce a
tutte le formazioni sociali, sono infatti numerosissimi e assai rilevanti gli istituti
di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione che concorrono a conformare
in senso necessariamente partecipativo il modello di democrazia professato anzi,
come già ricordato, prescritto. Troppo ovvie sono le suggestioni che non possono
non evocare i rinvii agli artt. 5, 6, 7, 8, 19, 29 ss., 33, 34, 39 e 49 (Cost. it.) per dover
procedere oltre nella giustificazione di tali richiami al fine di ricordare quale sia il
valore che la Costituzione repubblicana ha inteso riconoscere al pluralismo sociale
ed a tutti i c.d. “corpi intermedi”, come li avremmo chiamati un tempo, gruppi e
soggetti collettivi – per tacere delle molteplici ed articolate forme di autonomia
sociale ed istituzionale – in funzione del modello di democrazia che si intese promuovere. Il superamento del regime liberale, classista e censitario – per non dire del
successivo sistema ordinamentale corporativo fascista – prodotto dalla Costituzione
repubblicana guarda proprio ai processi di partecipazione diretta dei cittadini nella
formazione delle decisioni pubbliche quale elemento di qualificazione dei processi di mediazione impliciti nella nozione di democrazia rappresentativa. Proprio la
effettiva partecipazione politica di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese che l’art. 3, secondo comma della Costituzione affida
quale proprio compito alla Repubblica, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine
45
46
47
48

Oppure, come ricordato da Gregorio Arena, ad un voto deliberativo come mera somma di voti esprimenti opinioni già
formate aliunde, al di fuori e prima del processo decisionale.
Rinvio di nuovo al saggio di G. Azzariti, Critica della democrazia identitaria, cit. nonché, per non ripetermi, all’analisi da
me già effettuata nel lavoro Dal governo democratico-rappresentativo al governo a mera legittimazione popolare. (Brevi
riflessioni sui mutamenti di regime), in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, cit., V, Napoli, 2009, 1801 ss.
Sullo specifico significato normativo di tale espressione e sul valore di tale qualificazione rinvio all’esemplare riflessione
di G. Ferrara, Sulla democrazia costituzionale, in Scritti Carlassare, cit., V, 1899 ss.; nonché a G. Azzariti, Corte e
democrazia, cit., 11 ss.
In ciò condividendo lo spirito dell’approccio critico di Alessandra Valastro, La democrazia partecipativa come metodo, cit.
Ma si veda già A. Pubusa, Le difficoltà della democrazia partecipativa, cit., 373 s
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materiale e normativo al raggiungimento di questo risultato, diviene la misura del
contenuto sostanziale che gli istituti della democrazia devono assumere. La lettura congiunta degli artt. 39 e 49, 17 e 21, 48 e 71 (Cost. it.) ne conferma quindi la
declinazione operativa, al fine di garantire a tutti il diritto di concorrere, in concreto,
alla determinazione della politica nazionale. Mediante il diritto di voto, il diritto di
associarsi in partiti, il diritto di concorrere alla selezione delle proposte di legge
esercitando l’iniziativa legislativa nella forma più diffusa e amplia possibile. Ma,
soprattutto, riconoscendo e garantendo l’esercizio di quei diritti di libertà più direttamente strumentali all’attuazione in concreto del diritto di partecipazione politica:
la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione e la libertà di associazione in partiti politici, così riconducendo al concreto esercizio dei diritti di libertà
politica l’effettiva misura della democrazia49.
Se le forme di attuazione della democrazia rappresentativa vengono articolate
in modo conforme alla Costituzione, cioè, si potrà predicare una sostanziale identità di esse con la nozione di democrazia partecipativa qui professata. La sovranità
popolare, una volta strappata al sovrano e ridotta nelle forme dei diritti politici per
essere distribuita50, in misura eguale, tra tutti i cittadini finisce così per coincidere
con il diritto di tutti di concorrere alla determinazione51 della politica nazionale. La
rilevanza della partecipazione politica per la qualificazione della democrazia italiana è resa evidente proprio dalla lettura sistematica degli artt. 1, 3 secondo comma e
49 della Costituzione italiana, per dedurne che le forme di esercizio della sovranità,
che appartiene al popolo, devono articolarsi in modo da garantire a tutti l’effettiva
partecipazione all’organizzazione del Paese al fine di concorrere alla determinazione della politica nazionale. Democrazia coincide, quindi, secondo la Costituzione
italiana, con il diritto alla partecipazione politica di tutti i cittadini.
Laddove poi i processi di deliberative democracy potessero essere intesi come
idonei a produrre, ogni volta, decisioni sì basate sul consenso, razionalmente motivati, con effetti di neutralizzazione dei conflitti in quanto fondate su informazioni
corrette, scientificamente o oggettivamente verificabili e, coma tali, condivise da
tutti, ma altresì con deliberazioni inclusive in quanto realmente aperte all’osmosi
di tutti gli interessi, anche indirettamente implicati dalle decisioni medesime, in ciò
riterrei individuabili allora gli stessi elementi ideali della democrazia rappresentativa52. Non è vero, infatti, coma già accennato, che il voto sia soltanto un’acritica
49

50
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V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano, Padova, 1970, 85, in ciò
individuava “il grande problema, sempre riproposto dalla storia, della democrazia, la quale postula come suo punto
terminale e culminante l’identificazione di governanti e governati, Stato e popolo, ossia il pieno (ed impossibile) risolversi
senza residui dell’autorità nella libertà”, citazione suggerita da M. Luciani, Democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa, cit, 187.
E’ Gianni Ferrara, Gli atti costituzionali, cit., 13 a suggerire che i diritti politici, il diritto di voto innanzi tutto, siano
storicamente il prodotto della frammentazione della sovranità statale e della sua trasfigurazione in sovranità popolare,
trasfigurazione prodotta dalla deconcentrazione e distribuzione del potere, nella forma dei diritti politici, tra tutti i cittadini.
Il valore di questa espressione, e la sua rilevanza quanto alla elaborazione dell’indirizzo politico, è dimostrata dalla scelta
della medesima ad opera del legislatore per indicare le attribuzioni del Consiglio dei ministri in merito alle proprie principali
funzioni politiche; si veda, infatti, l’art. 2, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Assai interessante è, infatti, la prospettiva di analisi proposta da F. Viola, Forme di costituzionalismo e democrazia, in Studi
Modugno, cit., IV, 3595 ss., spec. 3605 ss.
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aggregazione di preferenze prodotta dall’applicazione automatica della mera regola
di maggioranza. Anche nella sua forma ideale la discussione parlamentare53 deve
poter condurre, se correttamente governata e praticata, alla rottura delle preferenze
iniziali dei partecipanti alla arena deliberativa al fine di costruire una decisione
condivisa, implicante il punto di vista di tutti. La discussione deve cioè condurre
a sintetizzare, nella deliberazione, gli interessi singolari, particolari, nell’interesse
generale. Se nelle sue forme di articolazione nei concreti ordinamenti giuridici la
democrazia viene correttamente intesa, infatti, in tale processo il voto può divenire
– anche se non sempre – mera sanzione di un contenuto deliberativo di fatto già
condiviso mediante il procedimento per la sua composizione: la costruzione del
deliberato è, cioè, assai più rilevante della decisione necessaria ad assumerlo come
tale54. In tutte le sue possibili formulazioni, infatti, a rendere cedevole o, all’opposto, effettivamente sostenibile la concreta realizzazione delle forme della democrazia, quale che sia l’aggettivazione che si prescelga per essa, saranno le concrete
modalità di declinazione normativa degli istituti ad essa serventi e, ad un tempo,
la loro effettiva resa sul piano dell’ordinamento materiale. In ciò, ritengo, sia utile
comporre in antitesi dialettica le differenti teoriche qui messe a confronto, tutte in
egual misura miranti a conseguire un miglioramento sul piano della effettività della
democrazia sostanziale.
4. Alcune osservazioni conclusive. Già in alcuni miei precedenti lavori55 avevo insistito sulla opportunità di ricondurre la centralità dello stesso paradigma legale, proprio dello Stato costituzionale contemporaneo, alla effettività del diritto
alla partecipazione politica dei destinatari del comando, rivalutando gli stessi diritti
costituzionali di libertà quali attributi del diritto di partecipazione dei cittadini sì
da misurarne la concreta consistenza. Così mi erano parse assai utili le riflessioni
dedicate da Giuseppe Floridia alla realtà storico-politica sottostante alla forma del
“governo misto inglese”56 caratterizzata, fin dalle sue stesse origini, dalla presenza
degli strumenti idonei a garantire ai nobili di comporre una volontà comune – antagonista a quella del sovrano – da cui sarebbe maturata, in seguito, l’importanza della
funzione di sintesi del compromesso tra gli interessi di ciascuno nella legge, consentendo di leggere quindi gli stessi diritti di libertà quali diritti politici. La prospettiva
che mi pare dover promuovere, insomma, tende a legare insieme in quanto elementi
dalla stessa matrice giuspolitica i diritti di libertà, i diritti politici e i diritti di partecipazione che, rispetto ai precedenti, si trovano in un rapporto di specie a genere.
Tra le più suggestive letture circa il “nesso tra libertà e sovranità” nel legare insieme
53
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Qui riprendo nuovamente il modello kelseniano, dando per presupposto che, almeno astrattamente, esso sia predicabile
in un sistema politico pluriclasse, eterogeneo e conflittuale. Ma sarebbe altresì necessario misurare tale prospettiva con
le critiche alla c.d. “soluzione procedurale dei conflitti” e le conseguenti cautele formulate da G. Azzariti, Diritto e conflitti,
cit., 216 ss.
Questi sono i motivi per cui ritengo ascrivibili alla democrazia rappresentativa buona parte de “le promesse e i vantaggi
della democrazia deliberativa” di cui parla L. Cataldi, Promesse e limiti, cit., 11 s.
Si vedano Sul concetto di legge politica: una prospettiva di analisi, in F. Modugno (a cura di), Trasformazioni della funzione
legislativa, Giuffrè, Milano, 1999, 195 ss.; nonché I diritti fondamentali e la loro effettività, ora in Scritti in memoria di Bruno
Carboni, Napoli, 2010, 21 ss.
Fortuna e crisi del governo misto nella costituzione inglese, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXX, 2000,
305 ss.
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libertà civili e libertà politiche quali strumenti della “partecipazione dell’individuo
alla vita pubblica” rinvio senz’altro al lavoro di Pierangelo Catalano negli Studi
Esposito57, nel quale l’autore ricostruisce e sistema il pensiero di studiosi quali
Mortati, Crisafulli e, appunto, Esposito intorno al valore dei diritti dei singoli quali
strumenti di esercizio da parte di ciascuno della propria quota della sovranità58.
E forse il discorso intorno a tale questione potrebbe chiudersi con la citazione
di questo celebre passo dal saggio sulla sovranità popolare59 di Carlo Esposito: “E
veramente il contenuto della democrazia non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere; non già che esso abbia solo il potere
costituente, ma cha a lui spettino poteri costituiti; e che non abbia la nuda sovranità
(che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è
tutto). E che esso possa riunirsi e formare associazioni per discutere liberamente
ogni atto dei governanti, possa iscriversi a partiti che influiscono sulle direttive di
vita dello stato60, e che esista libertà di stampa e libere elezioni degli organi del governo e libere decisioni popolari,[…], e che le decisioni degli organi supremi dello
stato siano pubbliche e possibilmente prese innanzi al popolo in sedute pubbliche”.
Per concludere che se non è democrazia partecipativa questa non saprei quale altro
significato attribuire a questa espressione. Con il che si potrebbe conclusivamente
convenire che la questione della democrazia partecipativa non debba più essere indagata alla ricerca dei suoi fondamenti costituzionali, scontati in quanto consustanziali alla stessa nozione di democrazia tout court, ma per implementarne gli istituti
attuativi al fine di rendere effettivi ed efficaci gli strumenti per il suo esercizio.
In questo senso, allora, sarei forse cauto nel qualificare i diritti di partecipazione politica, che in fondo consistono nell’esercizio diretto della sovranità popolare da parte di ciascuno, come diritti sociali61. I quali diritti sociali debbono
avere il ruolo di strumento di rimozione degli ostacoli materiali e delle condizioni
di diseguaglianza che impediscano di fatto l’esercizio dei diritti politici62 e, tra
questi, dei diritti di partecipazione, ma non confondersi con essi, da qualificarsi
come diritti di libertà nel senso più ampio dell’espressione. Nella tradizionale
classificazione dei diritti costituzionali63, infatti, nel caso dei diritti di partecipazione non di prestazioni sociali in funzione della garanzia del pieno godimento
degli altri diritti costituzionali dovrebbe parlarsi, ma di situazioni soggettive il
57
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P. Catalano, Diritti di libertà e potere negativo (note per l’interpretazione dell’art. 40 Cost. nella prospettiva storica), in Studi
in memoria di Carlo Esposito, III, Padova, 1973, 1955 ss., spec. 1963 ss.
Si vedano, ancora, le interessanti considerazione introduttive nel saggio di A. Pace, Sovranità popolare e mass media, in
L. Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, cit., 77 ss.
Commento all’art. 1 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 10 s.
Questo passaggio è davvero rivelatore delle cause dell’attuale vuoto di partecipazione politica, dimostrando quale fosse
il ruolo effettivo dei partiti agli occhi della cultura giuspolitica del Costituente. Sono grato a Gaetano Azzariti per avermelo
fatto notare.
Alludo al bel saggio di A. Valastro, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, cit., spec. 16 ss.
Rinvio all’esemplare riflessione teorica di A. Pace, voce Libertà e diritti di libertà, in Giornale di Storia costituzionale,
17/2009, Macerata, 2009, spec. 20 ss.
Per semplicità mi limito a rinviare alla dottrina di A. Baldassarre, voce Diritti inviolabili, in Enc.giur.Treccani, XI, Roma,
1989; e di A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003, 59 ss.; Id., voce Libertà e diritti
di libertà, cit., 11 ss., soprattutto per l’ampio spettro della riflessione storica e dogmatica.
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cui esercizio deve concorrere a conformare la struttura dello stesso ordinamento
giuridico, costituendone il fondamento64.
Quanto si è venuto osservando da ultimo è il frutto di un’osservazione del
fenomeno, come dire?, dalla prospettiva istituzionale, indagando il testo costituzionale alla ricerca dei compiti affidati alle funzioni legislativa, regolamentare, organizzativa dell’ordinamento finalizzate all’attuazione sul piano formale, appunto
ordinamentale, degli obiettivi della democrazia sostanziale. Ma, ovviamente, la riflessione sulla democrazia partecipativa è altresì spesso condotta sul contrapposto
fronte tematico della libertà, della capacità di organizzazione dei cittadini allo scopo
di compromettersi nei processi di decisione pubblica. Contributi esemplari di questo
approccio sono gli studi sul valore proprio di «contropotere» attribuito a determinati
diritti costituzionali soprattutto in ragione di alcune specifiche forme di esercizio.
Già Catalano65 qualificava il diritto di sciopero come “aspetto «negativo» della
sovranità”, della “sovranità del cittadino lavoratore” ricomposta intorno al nesso
tra l’art. 1 e l’art. 40 della Costituzione italiana, in una linea di sviluppo tematico
intorno alla nozione ed al ruolo delle forme di esercizio dei diritti di libertà intesi
come «potere negativo». Analoga riflessione può dedursi dalla concezione della
università e dei diritti di libertà di cui all’art. 33 Cost. it. come fucina per la costruzione di un «contropotere»66 culturale, a sostegno di un sapere e di una coscienza
critica, strumenti per l’arricchimento dei diritti di cittadinanza e di partecipazione
consapevole alla discussione pubblica in funzione della soluzione delle grandi questioni collettive. Il che, peraltro, di necessità presuppone che anche l’informazione
sia libera o, almeno, composta in un sistema pluralistico al pari della società civile.
Ma è ovvio che in questa prospettiva la riflessione debba costruirsi intorno
al ruolo che possono assumere associazioni libere, gruppi, movimenti esterni ed in
concorrenza, se non in contrapposizione67 ai tradizionali partiti politici e, forse, agli
stessi sindacati. Dalla crisi identitaria e di attitudine rappresentativa di questi68 è più
di recente scaturita una gravissima incapacità a mantenere il proprio tradizionale
ruolo di collegamento tra società civile ed istituzioni politiche generando un forte
consolidamento del bisogno69 di affermazione di nuovi canali di partecipazione
dei singoli, soprattutto in funzione di protezione dei propri diritti. Anche se determinati approcci critici meriterebbero un approfondimento dialettico anche qui in
funzione dei chiarimenti terminologici, se non addirittura lessicali, concettuali, che
riterrei opportuni ad un confronto metodicamente costruttivo. Così, ad esempio, a
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Sul valore conformativo della stessa democrazia rappresentativa quale carattere proprio dei diritti di partecipazione
politica, altresì, A. Pubusa, op.ult.cit., 378 ss.
Diritti di libertà e potere negativo, cit., spec. 1978 ss.
In questa prospettiva la riflessione proposta da G. Azzariti, Per un’università «senza condizione», in Aa.Vv., Manifesto per
l’università pubblica, Roma, 2008, 42 ss., spec. 65 ss. Interessantissimo spunti, peraltro, già in P. Catalano, Op.ult.cit.,
1998 ss.
Si v. le pur ormai risalenti considerazioni di P.L. Zampetti, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Studi
in memoria di Carlo Esposito, cit., III, 1473 ss.
Di recente, sul punto, G. Azzariti, Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali, in http://www.
costituzionalismo.it/articolo.asp?id=340, n. 3 del 2009;
Espressamente di un nuovo, specifico bisogno parla U. Allegretti, in Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 42.
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proposito della nozione di democrazia «dal basso»70 che tenderei a distinguere da
quella propria di democrazia partecipativa. In questo contesto di analisi, infatti, ai
fenomeni caratterizzati dagli elementi della spontaneità, della autoorganizzazione,
tutti esercitati e svolti sul piano materiale della libertà dei singoli non fa da sponda
l’interlocuzione istituzionale, laddove la legittimazione costituzionale delle proteste
e degli stessi movimenti come tali è invece agevolmente riconducibile ai diritti di
libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione. Se sul piano
delle dinamiche politiche l’esercizio di queste forme di azione politica, soprattutto
nei conflitti locali, può apparire relativamente nuovo e foriero di interessanti spunti
di riflessione, la legittimazione costituzionale del conflitto e di queste forme di lotta
politica dovrebbe poter essere considerata, per quanto si è fin qui venuti dicendo, piuttosto scontata. Comunque gli spunti di riflessione sollecitati da questo approccio sono
tanti e di tale momento da consentirci soltanto un rinvio ed un invito, che rivolgiamo
innanzitutto a noi stessi, a successivi più ampi approfondimenti di analisi.
Per ragioni di spazio, ma altresì a causa della complessità del tema, fin dalla
definizione dei suoi stessi confini rispetto alla c.d. democrazia partecipativa, rinuncio
ad affrontare la pur suggestiva prospettiva di analisi del ruolo della partecipazione dei
cittadini quale strumento di legittimazione democratica della pubblica amministrazione, rinviando agli studi più noti sull’argomento71. L’ultimo spunto che ritengo, invece,
di poter raccogliere, ma anche qui per limitarmi a pochi e brevi cenni, riguarda infine
il ruolo del diritto – e del giudice – nello svolgimento delle pratiche partecipative. Il
piano della formalizzazione delle regole e dei processi deliberativi è un problema classico della democrazia partecipativa. Quanto alle prime ci si interroga sulla plausibilità
di un sistema di disciplina orientato dai principi di autonomia, autoregolazione, informalità o sulla necessità, all’opposto, del soccorso di regole giuridiche formalizzate ed
eteronome rispetto agli attori dei processi, addirittura del possibile ruolo del diritto
statale, della legge. Il secondo piano problematico attiene, invece, alla individuazione della forza formale degli atti che da tali processi decisionali dovessero scaturire,
se possano addirittura essere ritenuti idonei a produrre effetti giuridici vincolanti72,
eventualmente opponibili ai terzi con validità erga omnes. Umberto Allegretti si è più
volte professato favorevole a pratiche di c.d. soft law anche al fine di ridurre i margini
di operatività del sindacato giurisdizionale73. Qui è opportuno, ancora, chiarire la
prospettiva da cui aggredire la questione posta. E’ evidente che sul piano della tutela,
per non dire della protezione, dell’autonomia dei soggetti, attori nei processi di comunicazione pubblica e di democrazia partecipativa queste cautele possano costituire
degli indubbi vantaggi. In una differente prospettiva di analisi, tuttavia, sembra opportuno rappresentare anche i rischi che simile approccio potrebbe comportare proprio
ai diritti dei singoli, a quelli di partecipazione ed a quelli sostanziali che, mediante le
70
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Mi riferisco agli interessanti studi di A. Algostino, La democrazia e le sue forme. Una riflessione sul movimento No Tav, in
Pol.dir., 2007, 675 ss.; Id., Il movimento No Tav e le forme della democrazia, ora in F. Bilancia (a cura di), Costituzionalismo.
it. Archivio 2006-2008, Napoli, 2011, 347 ss.; Id., Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No
Tav, Napoli, 2011.
Alludo, almeno, ai notissimi lavori di Umberto Allegretti e di Gregorio Arena, oltre al bel saggio di M. Bombardelli, Decisioni
e pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interesse pubblico, 1996.
Devo queste suggestioni ancora agli studi di Luigi Bobbio citati più sopra.
Così ad esempio in Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 14 ss.
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pratiche partecipative, si intendano tutelare e garantire. Mi spiegherò con un esempio.
E’ noto che il diritto del lavoro è storicamente il prodotto della esigenza politica di
ridurre gli effetti normogenetici della diseguaglianza di forza contrattuale tra le parti
nelle ovvie asimmetrie tra lavoratore singolo e datore di lavoro, obiettivo perseguito
mediante l’imposizione all’autonomia privata di limiti posti da un diritto legislativo
correttivo di tale asimmetria. Il processo di destrutturazione del diritto del lavoro in
atto nel contesto del diritto europeo e comunitario sta, ora, addirittura trasformando
le vecchie “relazioni industriali” in mere “ristrutturazioni industriali”, riproponendo
per via di riforma del sistema giuridico la ricomposizione della tradizionale asimmetria tra le parti contrattuali74. In questo contesto la deformalizzazione del diritto del
lavoro ha una parte assai significativa, come dimostra l’affermazione culturale del
c.d. Metodo Aperto di Coordinamento75. Roberto Bin76 ha espressamente richiamato
la fondamentale funzione esercitata dallo Stato di diritto per la protezione dei singoli
individui contro la predominante forza dei poteri privati, funzione che ora lo “scioglimento delle istituzioni pubbliche, democratiche, rappresentative nel mercato” sta
gravemente compromettendo. In questa dimensione problematica, allora, come sta
drammaticamente emergendo con il ritorno della forza conformativa di un’autonomia
privata asimmetrica nel diritto del lavoro, non più corretta ma tutt’al più indirizzata
da diritto non più di matrice legislativa, ma de-formalizzato e ridotto alla c.d. soft law,
l’assenza di una disciplina giuridica dei processi di partecipazione democratica di
matrice legale, potrebbe altresì ridondare in una riduzione degli strumenti di garanzia
per un’efficace partecipazione, a protezione dei propri interessi, dei soggetti deboli77,
il che rende criticabile, almeno in questa prospettiva, l’opzione proposta.
Credo sia a questo punto evidente che le questioni oggetto della riflessione,
per la loro complessità tematica e per la necessità di un approccio necessariamente
problematico dell’analisi, sul piano del metodo così come della prospettiva culturale, possano giustificare la parzialità del presente contributo e, soprattutto, la provvisorietà e la criticità di molte delle tesi sostenute, rivelando l’intento dell’autore,
professato fin dall’apertura di questo breve intervento, di mantenere aperta ogni
prospettiva di confronto critico piuttosto che azzardare improbabili conclusioni, che
sarebbero comunque parziali ed incomplete.
Recebido em: 15/09/2012.
Aprovado em: 20/09/2012.
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Ho cercato di dare conto di tale approccio nel mio Il lavoro come principio di una cittadinanza plurale, in Quale Stato?,
½ 2008, 127 ss.; id., Il valore del lavoro come principio costituzionale di integrazione, in G.M. Salerno (a cura di), I diritti
dell’altro. Un’analisi comparata dei processi di integrazione nell’area euromediterranea, Macerata, 2008, 15 ss.
ul tema il volume collettaneo M. Barbera (a cura di), Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle
politiche sociali, Milano, 2006. Si vedano, ancora, i saggi di K. Armstrong e C. Kilpatrick, di M. Rodríguez-Piñero, di J.
Goetschy, di M. Pallini e di F. Guarriello contenuti nel volume E. Ales, M. Barbera, F. Guarriello (a cura di), Lavoro, welfare,
e democrazia deliberativa, cit. Ben diversa la prospettiva emersa nel corso della breve stagione della concertazione
sociale, in relazione alla quale mi imito a rinviare ai saggi raccolti in Aa.Vv., Concertazione e unità sindacale, numero
monografico della Rivista Lavoro e diritto, 2/2004.
Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, in G. Arena, F. Cortese (a cura di), Per governare insieme, cit., 3 ss.
Per una specifica attenzione ai “soggetti deboli” nelle pratiche di democrazia partecipativa rinvio al saggio di D. Bolognino,
Le nuove frontiere della cittadinanza sociale, in G.C. De Martin, D. Bolognino (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove
prospettive della cittadinanza, cit., 23 ss.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de estudos sobre a nova visão do constitucionalismo na América Latina. Buscou-se examinar a atenção que os países deste bloco político
estão dando ao direito ao meio ambiente equilibrado, com o devido respeito às culturas
locais. O respeito a Pacha Mama, Madre Tierra, o direito fundamental a água, direito
fundamental de outros seres vivos são coisas que chamam a atenção dentro destas constituições. Inicialmente, faremos uma abordagem multidisciplinar sobre o surgimento do
direito ambiental e sua evolução do antropocentrismo até a percepção biocêntrica das
relações no Planeta Terra. Em seguida, faremos algumas considerações sobre a nova
teoria constitucional que vem se desenvolvendo nos países latinos, e, por fim, abordaremos o direito ao meio ambiente na nova visão do constitucionalismo latino-americano.
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ABSTRACT
The present essay is the result of studies on the new vision over the constitutionalism
in Latin America. It aimed to examine the attention the countries of this political grouping
are dedicating to the right to a balanced environment without diminishing the respect to
their local cultures. The regard to Pacha Mama ,Madre Tierra, the fundamental right to potable water and fundamental rights for other living beings are some of the aspects that call
for attention in those constitutions. Initially, this essay draws a multidisciplinary approach
to the creation of environmental law and its evolution, from anthropocentrism to the rise of
the biocentric perception. Secondly, some considerations will be made on the new constitutional theory that has been developing in Latin-American countries and, finally, issuing
the right to an balanced environment in this new theory’s conception.
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INTRODUÇÃO
A humanidade passou por muitas mudanças e conquistas ao longo da sua existência. O homem começou como primata, descobrindo o fogo, a rodo, a agricultura.
Posteriormente, a criação das cidades, as conquistas dos combustíveis fósseis, a
revolução industrial, a revolução tecnológica.
Toda esta evolução só foi possível graças aos recursos obtidos da natureza.
Só que a agressão ao ambiente já ultrapassou o limite tolerável, o Planeta Terra
está com a sua paisagem cinza, perdeu a palheta de cores que pintavam esta linda e
perfeita obra de Deus.
Como afirma Milaré3: “[...] a agressão aos bens da natureza, está pondo em
risco o destino do homem, é um dos tremendos males que estão gerando o ‘pânico
universal’ que assombra a sociedade [...]”.
Esta preocupação assombra não só o brasileiro, mas o mundo todo. Por tal razão,
foi realizada a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
A Conferência teve como objetivos4: 1) como desenvolver uma economia verde de
forma a alcançarmos um desenvolvimento sustentável e tirar as pessoas da pobreza?
e, 2) como ampliar a coordenação internacional para o desenvolvimento sustentável?
Assim, a grande questão é como conciliar o direito ao meio ambiente equilibrado com o desenvolvimento tecnológico e econômico do capitalismo atual.
O meio ambiente saudável é um direito fundamental de todos os seres vivos e
sem ele estes seres não tem como viver, ou seja, serve como pano de fundo pra todos
os outros direitos fundamentais. Na mesma linha de pensamento, afirma Flores5:
“Pensar em soluções sobre o Meio Ambiente sustentável é pensar na vida e no próximo, de modo que os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal de
1988 possam, de fato, ser efetivados [...]”.
Neste contexto, busca-se com este artigo, mostrar a fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado no Brasil, fazendo um paralelo com o Novo Constitucionalismo Latino-Americano, especialmente a Bolívia e Equador. Inicialmente,
será feita uma abordagem multidisciplinar sobre o surgimento do direito ambiental
e sua evolução do antropocentrismo até a percepção biocêntrica das relações no Planeta Terra. Em seguida, serão feitas breves considerações sobre a nova teoria constitucional que vem se desenvolvendo na América Latina, e, por fim, abordaremos
o direito ao meio ambiente na nova visão do constitucionalismo latino-americano.
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MILARÈ, Edis. Direito ao ambiente. Doutrina – prática – jurisprudência – glossário. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2000, p. 36.
RIO + 20. ONU. Rio de Janeiro: 2012. Disponível em: <http://www.ofuturoquenosqueremos.org.br/about.php> Acesso em:
23 jun 2012.
FLORES, Nilton Cesar. Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. In: FLORES, Nilton Cesar (org.). A
sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces. Campinas: Millennium, 2012, p. 271-272.
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O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
O meio ambiente sempre foi utilizado pela humanidade como instrumento de recursos inesgotáveis para atender suas necessidades e anseios. Desde o surgimento do homem,
aproximadamente 180.0006 anos atrás, a espécie humana foi capaz de causar alterações
radicais nas condições naturais da Terra e influenciar todos os ecossistemas existentes.
Ao longo da história, percebe-se uma grande evolução. A conquista da agricultura, a roda, exploração dos combustíveis fósseis, a Revolução Industrial, reprografia, viagem à Lua, telefonia celular, internet etc. No entanto, tanta evolução
tecnológica acabou prejudicando e deixando de lado um dos bens mais importantes
da humanidade: a natureza.
A percepção da degradação do planeta foi se evidenciando aos poucos. Sendo
que em 1962, não muito tempo atrás, Rachel Carson, publicou o livro Primavera Silenciosa7 que acendeu a luz vermelha para as autoridades americanas, anunciando
os prejuízos causados aos seres vivos e seus ecossistemas, pelo uso indiscriminado
de agrotóxicos. A repercussão do livro foi tão grande que o governo americano baniu o uso de inseticida DDT, considerado o mais poderoso pesticida.
Já em março de 1972, o Clube de Roma8, após um estudo realizado, publicou
o relatório Limites do Crescimento, em que fez uma previsão do esgotamento dos
recursos naturais devido ao crescimento populacional.
Tendo em vista o degradante cenário mundial e os estudos que estavam sendo
feitos (como os exemplos acima) a ONU propôs a Conferência sobre o Ambiente
Humano, em 1972, em Estocolmo. Pela primeira vez, o mundo tinha parado e voltado às discussões sobre: preservação ambiental, as irracionalidades de produção e
consumo dos países desenvolvidos.
O Brasil foi um dos lideres dos países em desenvolvimento quanto aos argumentos de: controle populacional e redução do crescimento econômico, que foi
discutido na Conferência - como sendo os grandes entraves da preservação do meio
ambiente. Isso se deu pelo fato que o país vivia um momento de pujança. Muitas
construções e tecnologias que vinham sendo aperfeiçoadas. O desenvolvimento era
pregado a qualquer custo, como afirmou o Ministro Costa Cavalcanti9 à época.
Como resultado da reunião em 1972, foi apresentado um manifesto com alguns
princípios (Manifesto Ambiental10) em que ficou estabelecida uma base para uma nova
agenda ambiental a ser aplicada pela ONU e seus países membros. Após este evento,
vários Estados europeus incluíram em suas constituições a proteção ao meio ambiente.
6
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NOGUEIRA, Salvador. De onde viemos? Superinteressante. São Paulo: Editora Abril, n. 245, Nov 2007. Disponível em:<
http://super.abril.com.br/ciencia/onde-viemos-447266.shtml> Acesso em: 30/04/2012
Primavera Silenciosa. Matéria publicada no Protal do São Francisco. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.
com.br/alfa/agrotoxicos/agrotoxicos-primavera-silenciosa.php> Acesso em 15 jul 2012.
O Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater assuntos relacionados a política, economia
internacional, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Foi fundado em 1968. Site oficial: http://www.clubofrome.
org/ Acesso em 14 jul 2012.
Nas palavras do ministro: “Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde”. In: REGO, Tarcilia. Hoje é dia
do IBAMA. Jornal O Estado. 22 fev 2011. Disponível em: <http://www.oestadoce.com.br/?acao=noticias&subacao=ler_
noticia&cadernoID=18&noticiaID=42466>. Acesso em 16 jul 2012.
Conferência sobre Ambiente Humano. Estocolmo. Manifesto Ambiental. ONU: 1972. Disponível em: <http://www.unep.
org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en>. Acesso em 20 jun 2012.
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No Brasil, mesmo após a Conferência da ONU em 1972, a atenção dada ao direito
ambiental era muita retórica e pouca efetiva. Várias legislações infraconstitucionais foram
promulgadas, mas não alcançavam o objetivo, que era a preservação do ambiente natural.
Assim, somente em 1988, na tentativa de melhorar a realidade brasileira, e,
refletindo a preocupação mundial, a Constituição Federal de 198811 foi pintada de
verde e destacou um capitulo exclusivo para o assunto.
Com a constitucionalização do direito ao meio ambiente, aponta Benjamin12,
que a classificação como direito fundamental ocorre: 1) pela estrutura normativa do
artigo; 2) pela força do § 2º, do art. 5º da CF e 3) pela extensão material do direito
à vida. Vejamos:
A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da estrutura
normativa do tipo constitucional (“Todos têm direito…”); segundo, na medida em que o rol do artigo 5º, sede principal de direitos e garantias fundamentais, por força do seu parágrafo 2º, não é exaustivo (direitos fundamentais há
– e muitos – que não estão contidos no art. 5º); terceiro, porquanto, sendo uma
extensão material (pois salvaguarda suas bases ecológicas vitais) do direito à
vida, garantido no art. 5º, caput, reflexamente recebe deste as bênçãos e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao Dino, segundo a qual “o direito
ao meio ambiente caracteriza-se como corolário do direito à vida”.

O capítulo constitucional do meio ambiente é tido pela doutrina como um dos
mais avançados e modernos13, comparando constituições de outros países mundo a
fora. Isso se explica pelo fato de que o artigo reproduz a necessidade de assegurar a
vida, o bem mais fundamental da humanidade, por meio de uma natureza equilibrada. Nas palavras de Silva14 e Milaré15:
A Constituição [...]. Toma consciência de que a qualidade do meio ambiente
se transformara num bem, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação
e revitalização se tornaram um imperativo do Poder Público, para assegurar
a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. [...]
As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida,
como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há
de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente.
11
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BRASIL. Constituição Federal (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 17 jun 2012. Capítulo VI: Do meio ambiente: art. 225 – Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, in
CANOTILHO, Joaquim José Gomes e LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro.
4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 122-123.
MILARÉ, Edis. Direito ao ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2000, p. 212:
SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da proteção do meio ambiente. Belo Horizonte:
Forum Editora, n.19, ano 5 maio 2003. Disponível em:,<hptt://www.editoraforum.com.br/BID/bidConteudoShow.
aspx?idConteudo=50963>. Acesso em 1 de março de 2010.
MILARÉ, Edis. Direito ao ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2000, p. 213:
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Compreendeu que ele é um valor preponderante, que há de estar acima de
quaisquer considerações, como as de desenvolvimento, como as de respeito
ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada.
[...] a proteção ao meio ambiente é pressuposto para o atendimento de outro
valor fundamental – o direito à vida - [...].

A preocupação com a vida mostra que a preservação do meio ambiente, é
fundamental para a garantia de todos os outros direitos fundamentais do homem,
pois sem vida não há que se falar em propriedade, habitação, educação, moradia,
liberdade etc. de hoje e das futuras gerações. Complementa Silva16:
A vida humana, que é o objeto de assegurado no art. 5º, caput, integra-se de
elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais). [...] Por
isso é que ela constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De
nada adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a
igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem estar, o meio ambiente equilibrado, se não erigisse a vida humana, num desses direitos. [...]
Em conclusão, a proteção ao meio ambiente traduz o modo de proteção à
vida, à qualidade de vida, à sobrevivência da espécie humana, que é destinatária dos direitos de 3ª geração.

A importância da vida em um ambiente ecologicamente equilibrado tem levado
o direito ambiental a se deparar com um novo paradigma, a ecologia profunda. Esta
teoria parte de uma visão de mundo onde tudo está integrado, seres vivos humanos e
não humanos, ecossistemas e os fenômenos que dele fazem parte. Ainda, afirma que o
homem não pode querer dominar o meio ambiente, mas deve respeitá-lo.
Na realidade há uma quebra de paradigma, passando de uma visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica. Sobre o assunto, afirma Capra17:
A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres
humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores, e atribui apenas um valor instrumental, ou de “uso”, à natureza. A ecologia
profunda não separa seres humanos — ou qualquer outra coisa — do meio ambiente natural. Vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como
uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres
vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida.
[...] ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa.

Este novo século que se inicia tende a ser o período fundamental para esta
nova mudança de paradigma, que consolida uma nova ética valorativa, segundo a
16
17

SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da proteção do meio ambiente. Belo Horizonte:
Forum Editora, n.19, ano 5 maio 2003. Disponível em:,<hptt://www.editoraforum.com.br/BID/bidConteudoShow.
aspx?idConteudo=50963>. Acesso em 1 de março de 2010.
CAPRA, Fritjof. A teia da vida – Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: Newton Roberval
Eichemberg. São Paulo: Editora Cultrix, p. 17. Disponível em: <http://www.4shared.com/> Acesso em: 2 jun 2012.
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qual todos os seres vivos tem sua importância, não levando em conta qual sua espécie. Essa nova visão é condição essencial de sobrevivência da vida, pois diante dos
problemas ambientais que estamos enfrentando, não se visualiza outra saída senão
criarmos uma nova forma de relação entre ser humano e natureza, que seja baseada
no respeito mútuo e na certeza de que somos parte da natureza e dela cuidando nos
cuidaremos, dela preservando, nos preservaremos.
Esta mudança da ecologia rasa para ecologia profunda já pode ser encontrada
na Carta Constitucional do Equador, promulgada em 2008. E, a Constituição da
Bolívia de 2009, encontramos o direito dos seres vivos humanos e não humanos, ou
seja, uma visão um pouco menos antropocêntrica.

BREVE ANÁLISE DO NOVO CONSTITUCIONALISMO
LATINO-AMERICANO
A América Latina, especialmente a Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia vem
chamando a atenção dos estudiosos de direito constitucional. Isso está ocorrendo, pelo
fato de que estes países buscam romper a tradição constitucional europeia na tentativa
de formar a sua própria teoria, baseada nos interesses e culturas dos povos locais.
Os países andinos foram colônias espanholas, e, mesmo após a independência oficial a influência europeia permeava a realidade local. A elite detentora do
poder constituinte buscava modelos de cartas constitucionais desenvolvidos para
países que já haviam alcançado o desenvolvimento, tanto social, intelectual, jurídico, como econômico. Assim a grande massa da população não tinha seus direitos
fundamentais garantidos. Neste sentido afirmam Wolkmer e Fagundes18:
Assim, as novas constituições surgidas no âmbito da América Latina são do
ponto de vista da filosofia jurídica, uma quebra ou ruptura com a antiga matriz
eurocêntrica de pensar o Direito e o Estado para o continente, voltando-se,
agora, para refundação das instituições, a transformação das ideias e dos instrumentos jurídicos em favor dos interesses e das culturas encobertas e violentamente apagadas da sua própria história; quiçá, observa-se um processo
de descolonização do poder e da justiça.

A falta de igualdade de direitos causou muita revolta da população, pois as
riquezas concentravam-se nas mãos de poucos, tinha muita corrupção no poder do
Estado, o povo marginalizado e violentado em sua dignidade. Isso resultou em movimentos cívicos para mudança de cenário, tendo em vista a falta de identificação
entre os cidadãos e as constituições que estavam vigentes.
Este novo movimento constitucional iniciou, de forma superficial com a constituição da Colombia, (1991), seguido pela Venezuela (1999); Equador (2008) e
18

WOLKMER, Antonio Carlos; FAGUNDES, Lucas Machado. Tendências contemporâneas do constitucionalismo latinoamericano: Estado plurinacional e pluralismo jurídico. In: Revista Pensar, Fortaleza, v. 16, n. 2, p.377-378, jul/dez 2011.
Disponível em: < http://www.unifor.br/images/pdfs/Pensar/v16n2_artigo1.pdf>. Acesso em 16 jul 2012.
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Bolivia (2009). Sendo que, as duas últimas, são as mais avançadas em relação aos
direitos fundamentais amparados em seu texto.
O povo local, como afirmam Dalmau e Pastor19, é tido como pai destas novas
constituições: “Nadie, salvo el pueblo, puede sentirse progenitor de La Constitución, por La genuína dinâmica participativa y legitimadora que acompaña a lós
procesos constituyentes.”
Como pode se ver, os cidadãos são os grandes articuladores para promulgação
das constituições, sendo que através deles são formados os poderes constituintes, a
criação, promulgação e aprovação dos textos constitucionais. Ocorre um resgate da
democracia participativa.
Fica clara, a busca do povo pela soberania popular, que estava nas mãos de
uma pequena elite, e, lo cierto es que los procesos latinoamericanos han permitido
nuevamente que la teoría y la prática constitucional [...] converjan después de un
largo período de profundas divergencias20.
São elementos importantes que estão previstos nas novas constituições: amplos
sistemas de direitos e garantias fundamentais; direitos sociais; referendo para alteração de leis e constituição; iniciativa popular para leis e emendas à constituição; revocatória de mandato, como parlamentares e juízes; tribunais constitucionais com juízes
eleitos por períodos determinados; poderes de controle formados pelo povo.
Um dos grandes destaques que é dado nestas cartas é o respeito ao multiculturalismo. Os povos indígenas são considerados por suas próprias e originárias características. Tanto é verdade, que eles possuem autonomia de gestão e seus dialetos
são incluídos como línguas oficiais dos países.
Outro fator relevante é o fato de que estes países preveem a busca da integração
com os outros Estados latino-americanos, que ultrapasse as relações econômicas,
“demosntram o ímpeto, o comprometimento no sentido de incrementar a formação
do que pode ser chamado de Direito Constitucional Comum Latino-Americano”.21
Em linhas gerais, os pontos mais importantes, em que podemos afirmar que
estamos diante de um novo constitucionalismo, nas palavras de Dalmau22:
Trata-se, recolhendo a evolução do constitucionalismo desde a sua aparição,
no século 18, e em particular os avanços no constitucionalismo europeu depois da Segunda Guerra Mundial, de avançar em âmbitos nos quais o constitucionalismo europeu ficou paralisado: a democracia participativa, a vigência dos direitos sociais e dos demais direitos, a busca de um novo papel da
19
20
21
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sociedade no Estado e a integração das minorias até agora marginalizadas.
Estamos diante de Constituições que, por um lado, são originais e próprias de
cada país, na medida em que tentam solucionar os problemas de cada uma das
sociedades onde serão implantadas. Mas, por outro lado, estamos diante de denominadores comuns óbvios, principalmente no campo da participação, da economia e de uma vigência efetiva dos direitos para todos. (grifo nosso)

Assim, podemos perceber que um dos principais pontos desta nova teoria sul
americana é o resgate dos direitos fundamentais dos povos locais, baseados na dignidade originária de suas culturas e peculiaridades. É o respeito a Madre Tierra, la
Pacha Mama, el Buen Vivir. Houve uma ruptura de anos de imperialismo jurídico/
social da Europa e Estados Unidos.
Estes países ainda vivem dias de muitos problemas tanto políticos, sociais,
econômicos e jurídicos. E por isso, esta nova teoria recebe muitas críticas. Mas, a
medida que estes novos direitos forem aplicados, deverão ser adaptados à realidade
de seu povo. Uma transição neste porte não se faz de forma tão repentina, e, sim de
maneira lenta e gradita, é uma conquista diária.
Após um panorama geral sobre os principais pontos do movimento constitucional Latino-Americano, será examinada a relevante atenção dada nas Constituições do Equador e da Bolívia, ao direito do ambiente, mais especificamente ao
direito da natureza como um todo.

O DIREITO AO MEIO AMBIENTE E O NOVO
CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO
O constitucionalismo sul americano, especialmente Equador e Bolívia, estão
mudando a visão do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Passaram da percepção antropocêntrica, de que a natureza tem que servir ao
homem satisfazendo seus anseios e vontades, e resgataram os princípios dos seus
antepassados, respeitando todos os ecossistemas existentes no Planeta.
A garantia dos direitos que evolvem a natureza é uma forma de identificação
dos povos e suas culturas com a Constituição. Assim, a soberania popular deixou de
ser exercida pela elite dominante e passou a ser exercida pela grande massa, reconhecendo as culturas locais.
Essa é uma nova forma de enxergar a relação entre o homem e a natureza. É
uma visão holística, a qual concebe o mundo como um todo integrado, e não como
uma coleção de partes dissociadas, a chamada ecologia profunda.
Nesse sentido afirma Oliveira23:
O texto da Constituição do Equador, de 2008, trouxe previsão vanguardista,
inédita no constitucionalismo mundial, na linha do reconhecimento da nature23

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de; Direitos humanos e direitos não humanos. p. 20. Artigo recebido por mensagem
pessoal: <fabiocsdeoliveira@gmail.com> em 9 mai 2012.

209

Nilton Cesar Flores, Ana Cristina Willemann

za como titular de direitos, bandeira da Ecologia Profunda. Deita o art. 10: “La
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” O
art. 71 dispõe: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza La
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (grifo no original)

A constituição da Bolívia (2009) faz referência às garantias dos seres vivos
humanos ou não. Vejamos24:
[...] art. 33 da Constituição boliviana, de 2009: “Las personas tienen derecho
a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este
derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y
futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera
normal y permanente.(grifo no original)

Ainda, na Bolívia, além da Consituição, em 2010, foi publicada a Ley Madre
Tierra, que adotou fortemente a teoria da Ecologia profunda. Os objetivos da lei são25:
Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de laMadre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado
Plurinacional y de lasociedad para garantizar el respeto de estos derechos.

Vejamos a definição de Madre Tierra e os sitemas de vida na lei:
Artículo 3. (MADRE TIERRA). La Madre Tierra es el sistema viviente dinámicoconformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y
los seresvivos, inter-relacionados, interdependientes y complementarios, que
comparten undestino común.
La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones ypueblos indígena originario campesinos
Artículo 4. (SISTEMAS DE VIDA). Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde
interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad
funcional, bajo La influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos,
así como de las prácticas productivas, y la diversidad cultural de las bolivianas
y los bolivianos, y lascosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, lãs comunidades interculturales y afrobolivianas.

24
25
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Analisando os artigos acima citados, teoricamente vemos que a vida humana
necessita caminhar no sentido contrário da evolução tecnológica e consumista deste
capitalismo selvagem. Todas as conquistas do homem estão destruindo o meio ambiente e chegamos ao estágio de ter que viver o mais próximo e harmonioso com a
natureza, para podermos sobreviver.
O Brasil tem uma legislação moderna, mas as interpretações que são feita de
seus artigos, relacionados ao meio ambiente ainda tem forte influência antropocêntrica, diferentemente daquilo que está ocorrendo nos nossos países vizinhos. Afinal,
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, [...]”. Mas, todos
quem? Ainda partimos da visão da dignidade humana. E a natureza?
A visão moral adotada nestes países pode ser vista como uma grande evolução
no mundo, ou, será vista como um retorna das conquistas humanas; é um retono a
tudo aquilo que nossos ancestrais viviam e diziam da natureza?
Bem, o que dá para perceber é que precisamos fazer algo e urgente, pois do
jeito que a maioria da população mundial está vivendo, ‒ principalmente os países
mais influentes e que são modelo de ideal de vida ‒, não suportaremos mais nem
cinquenta anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem ao longo de toda sua existência sempre degradou o meio ambiente.
Mas, há 40 anos, aproximadamente, a humanidade acordou e viu o tamanho do estrago que vinha causando à natureza.
A redução do canto dos passarinhos, a dificuldade de observar as estrelas, a redução dos peixes, o aparecimento de doenças incuráveis, maremotos e furacões fez
o homem despertar do sonho de um mundo perfeito e ver que os recursos naturais
não acompanham as necessidades humanas de produção e consumo.
Ao longo desses anos, muitos foram os estudiosos e ativistas que tentaram
sozinhos mudar o rumo do nosso planeta, mas não conseguiram resolver o problema
de conciliar o desenvolvimento e o meio ambiente.
Em Estocolmo (1972), aconteceu a primeira grande conferência mundial sobre
o meio ambiente e de lá para cá, foram surgindo novos acordos, reuniões, tratados,
leis para tentar solucionar o problema. Ocorreram muitas retóricas e pouca efetividade, mesmo depois de todos os alertas.
A partir da interpretação sistemática do direito ao meio ambiente, como sendo
essencial para se ter um vida com qualidade, percebeu-se que sem este equilíbrio,
não tem como se falar em todos os demais direitos elencados na legislação constitucional e infraconstitucional.
A relevância do direito à vida num ambiente em equilíbrio é tão grande, que
este novo paradigma biocêntrico da ecologia profunda, tem feito muitos repensarem
qual realmente será a melhor forma de preservar o meio ambiente.
Tal afirmativa é tão atual e verdadeira, que os países latino-americanos deram
muita atenção à natureza em suas previsões constitucionais. A natureza “o Pacha
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Mama”, os seres vivos e não vivos são hoje vistos como sujeitos de direitos fundamentais, para garantir a dignidade de cada um.
Estas previsões constitucionais são sinais de que alguma coisa está acontecendo, e necessário que acontece, para podermos garantir uma vida em harmonia para
todos que habitam esta grande nave-mãe: o Planeta Terra.
Ao menos uma coisa é certa, as crianças que estão nascendo e crescendo vem
desenvolvendo a consciência de que preservar a natureza é fundamental para vida.
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Direitos da natureza e Direito dos
Animais: um enquadramento
Rights of nature and Animal Rights: a framework
Fábio Corrêa Souza de Oliveira1
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RESUMO
Este estudo objetiva ensejar um enquadramento dos direitos da natureza em
conjugação com o Direito dos Animais em busca notadamente da clarificação da
primeira categoria, identificando compatibilidades e contrariedades entre ambas.

ABSTRACT
This study proposes a framework of rights of nature in conjunction with Animal Rights seeking clarification notably of the first category, identifying compatibilities and oppositions between both.
1) Nota inicial
Fomos pegos de surpresa. Surpreendidos pela Constituição do Equador. Pela
primeira vez no mundo, no ano de 2008, uma Constituição previu que a natureza
é titular de direitos. Mais ainda, ao que consta, a primeira legislação, de qualquer
estatura, com este teor.
Pode-se dizer que a expectativa, na ruptura ou tensionamento com o paradigma antropocêntrico, era que primeiro o direito positivo viesse a incorporar alguns
animais como sujeitos de direito, nomeadamente os primatas, em função da proximidade com os seres humanos. A similitude vem sendo mesmo tese de estratégia
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na defesa do Direito dos Animais. Daí os habeas corpus impetrados, no Brasil, em
favor de chimpanzés, ou seja, eles próprios os sujeitos do direito pleiteado, tendo
um dos writs sido recebido, constituindo, então, leading case.2 Na mesma linha, The
Great Ape Project, de Peter Singer e Paola Cavalieri, entre outros.
Ora, razoável imaginar que a expansão da assimilação da titularidade de direitos
para além da espécie humana seria inaugurada pela inclusão daqueles, aparentemente,
mais semelhantes com os humanos: o reconhecimento de um sentimento de igualdade
exige reconhecimento, se reconhecer no outro, se ver no outro. Este o embate de movimentos de emancipação de seres humanos diante da opressão de outros seres humanos:
mulheres perante homens (sexismo), negros face a brancos (racismo), a população ameríndia frente a europeus. Afirmar, nesta esteira, a distinção, encobrindo/ignorando as
similitudes, é mecanismo de dominação, exploração. Neste âmbito, convém realçar: a
relação de igualdade é antes uma construção moral do que uma derivação factual.
Porém, não foi assim que se deu. Com todas as letras, isto é, sem sombra de
dúvida, primeiro vieram os direitos da natureza. Nada obstante algumas leituras,
tanto no Brasil quanto em outras paragens, que vislumbravam/vislumbram direitos
dos animais como encampados pela legislação, a concepção interpretativa predominante não é esta, diametralmente a oposta: animais são objetos.3 Em outra direção,
2

3

A rigor, se a propositura da ação em favor de primatas é artifício estratégico, um primeiro passo para a extensão a/aos
outros animais, ou se a ida de animais em juízo se resume aos (grandes) primatas, suscita controvérsia, inclusive entre
aqueles que subscreveram os habeas corpus (limitando aos grandes primatas, Heron Gordilho e Tagore Trajano;
entendendo como investida estratégica, não circunscrevendo aos primatas, Daniel Lourenço). Afigura-se evidente que
somente tem coerência com o abolicionismo animal, com o Direito dos Animais, a compreensão de que o ajuizamento de
tais medidas é ação de estratégia, em razão do senso comum que reconhece maior semelhança entre seres humanos
e primatas. Um caminhar, passo a passo, alargando a abrangência. Pois carece totalmente de lógica defender que
uma onça, um elefante ou um pássaro tem direitos e negar a eles a via judicial, em nome próprio, para a salvaguarda
dos mesmos. Afirmar primatas como pessoas e os demais animais como entes despersonalizados (recusando-lhes,
pois, o habeas corpus, reservando-os a ação civil pública), como propõem Tagore e Heron, criando duas categorias
gerais de animais (animais que são pessoas e animais que são entes despersonalizados), incorre no que Sônia Felipe
denominou de especismo elitista/eletivo. A ser assim, o nome deveria ser modificado: de Direito dos Animais para Direito
dos (Grandes) Primatas ou de abolicionismo animal para abolicionismo dos primatas. Ressalte-se, contudo, que a esfera
de englobamento do Direito dos Animais é questão de acentuada dissonância, contando-se posições mais ou menos
alargadas. Critério muito empregado é o da senciência, o qual vem acompanhado do benefício da dúvida. No polo mais
extenso, a não deixar nenhum animal de fora, a ética da vida, que divisa as suas fronteiras para além dos animais. Por
outro lado, não interessa aqui analisar o cabimento de habeas corpus em favor de primatas diante da normatividade
brasileira, o que demanda saber se um chimpanzé pode ser considerado alguém (art. 5º, LXVIII, CR) ou pessoa (art. 654,
do CPP; art. 1º, do CC), tendo em conta que o texto legal traduz linguagem compartilhada, sentidos reconhecidos dentro
de uma tradição jurídica, filosófica, nos moldes, v.g., da noção de romance em cadeia (novel chain), de Ronald Dworkin.
Um último comentário sobre a propositura dos habeas corpus: não se invocou simplesmente o direito à liberdade a fim
de pleitear a soltura do animal, o que, pelo Direito dos Animais, já seria, em tese, bastante. Alegaram-se maus-tratos,
que o animal sofria, apresentava sinais de depressão, ou seja, uma linha de argumentação centrada no bem-estar.
Todavia, aqui, pelo menos consoante a compreensão de alguns dos signatários dos HCs, trata-se de um bem-estarismo
estratégico, como meio para o abolicionismo e não como um fim em si mesmo.
Realmente, é muito problemático concluir que, pela legislação brasileira, animais são sujeitos de direito. Esta tese encontra
obstáculos muito robustos. Ora, o Código Civil, por exemplo, prevê a venda de animais, dispondo sobre vícios ocultos
da coisa móvel (art. 445, § 2º), que as crias dos animais pertencem ao usufrutuário (art. 1.397), que animais podem ser
objeto de penhor (art. 1442, V). O art. 1447 emprega a seguinte redação: animais destinados à industrialização de carnes
e derivados. Ora, quem é titular de direito não pode estar sujeito a tal regime, não é propriedade de ninguém, o seu corpo
não tem por propósito a industrialização de carnes e derivados. O fato de a Constituição ter reconhecido que animais são
seres sensíveis e, portanto, não podem ser submetidos a atos cruéis (art. 225, § 1º, VII), não implica necessariamente
na admissão da titularidade de direitos. Ora, entretanto se reconhecia que negros sofriam e normas de bem-estar eram
aprovadas, continuavam a ser tratados como coisas. Por outras palavras: o reconhecimento de que um ser é capaz de
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releva destacar os códigos civis da Alemanha, Suíça e Áustria, que foram alterados
e passaram a prever expressamente que os animais não são coisas. Embora não tenham dito que são sujeitos de direito (a contrario sensu), vez que, em pese a dicotomia girar entre sujeito e objeto (logo, se não é coisa, é titular de direito e vice-versa),
há uma terceira via a sustentar que, se os animais não são coisas, também não são
sujeitos, são sui generis/tertium genus (um limbo jurídico, como gosto de chamar,
mais revelador de um purgatório), bem como pelo restante do sistema jurídico que
obstaculiza o reconhecimento do status de sujeitos aos animais.
Não se pense, todavia, que a prescrição legal dos derechos de la naturaleza
importa em um avanço no que tange ao Direito dos Animais, como se tivesse sido
pulada, porquanto já sufragada, uma etapa, adotando, para fins de argumento, uma
escala progressiva, a incorporação normativa dos direitos dos animais como degrau
prévio à incorporação dos direitos da natureza. Dois dados são verdadeiros: muitos
(provavelmente a maioria) que defendem direitos da natureza não abraçam o Direito
dos Animais; muitos (provavelmente a maioria) que perfilham em prol do Direito
dos Animais não concordam com direitos da natureza. Assim, não há estranhamento, pois os direitos da natureza não só não pressupõem o Direito dos Animais como
podem ser com ele antagônicos.
Como se verificará no decorrer deste artigo, bem observada, a surpresa não é tão
impactante, porque, ao mesmo tempo em que os direitos da natureza ampliam a titularidade para além dos animais humanos e não humanos, embora isto não seja propriamente
certo, ao menos não em termos de direitos individuais, há uma perda do conceito de
direito, um esvaziamento normativo (moral, jurídico) da expressão (eficácia).
No propósito de elucidar a problemática, imperioso o trabalho de responder as
perguntas seguintes. Qual a origem da nomenclatura derechos de la naturaleza? A
sua filiação epistemológica? Qual o contexto que oportunizou a adoção pela Carta
Constitucional equatoriana e, posteriormente, por lei boliviana, a Lei da Mãe Terra,
da terminologia? Por que a utilização do vocábulo derechos? Que conteúdo ostenta?
Será um mandamento de cunho eminentemente retórico? Uma verborragia constitucional/legal? E o contato com o Direito dos Animais?
Este escrito se propõe a traçar um enquadramento a fim de colaborar para a
aludida empreitada cognitiva e promotora.
2) Direitos da natureza
Como mencionado, a Constituição do Equador, integrante do novo constitusofrer, de sentir dor, de ter consciência de si, do mundo, de buscar a própria felicidade, não acarreta automaticamente,
por mais absurdo que possa parecer, que ele considerado sujeito de direito. Por outro lado, a própria Constituição prevê a
pecuária e a pesca. De toda sorte, a concluir que a Carta Magna afirmou direitos aos animais (vida, liberdade, integridade
física, por exemplo), o efeito é a inconstitucionalidade de todo um conjunto da legislação infraconstitucional, inclusive,
como visto, de preceitos do Código Civil, além de se chegar ao ponto de declarar a existência de norma constitucional
inconstitucional. Nada obstante, o processo histórico do reconhecimento de direitos dos animais (mas, de seres humanos
também) passa, antes de um acolhimento expresso pelo direito positivo, por interpretações possíveis (responsáveis)
dos textos legais, inclusive pela via do fenômeno da mutação. Em outros termos: o desafio é fazer uma hermenêutica
animalista/abolicionista de textos normativos que, ao menos em seu conjunto, dão azo a um sistema escravista/
coisificador dos animais.
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cionalismo latino-americano,4 trouxe, em mandamento inédito em todo o mundo,
a previsão de que a natureza é sujeito de direitos. Reservou um capítulo exclusivamente para os derechos de la naturaleza. A normatização já encontra referência no
preâmbulo, o qual dispõe a perspectiva de integração com a natureza, em unidade:
“[...] CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que
es vital para nuestra existencia, [...]”
O art. 10 não deixa margem de dúvida, é peremptório: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” Mais adiante, a prescrição vem do art. 71, que inaugura o Capítulo Sétimo, Derechos de la naturaleza, do
Título II, Derechos: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”
Diversos analistas compreendem os direitos da natureza a partir da noção de
buen vivir, sumak kawsay (suma qamaña, expressão utilizada pela Constituição
da Bolívia), que denota cosmovisão ameríndia, um resgate do saber, da cultura de povos originários do continente, em crítica, contraposição, diálogo com a
(uma) epistemologia eurocêntrica, colonial, moderna. No contexto da emancipação/valorização dos povos aborígenes, as Cartas Constitucionais do Equador
e da Bolívia vieram a estatuir a também inédita figura do Estado Plurinacional.
Embalando a noção de bem viver há uma crítica de caráter econômico, endereçada
ao capitalismo, à coisificação da vida, à sociedade de consumo, à globalização
financeira/neoliberal, ao homo oeconomicus, ao padrão recorrente de desenvolvimento, quantitativo, crescimentista, enfim, a este paradigma que se quer unidimensional, que vaticina o fim da história.
É certo que a conceituação de bem viver abarca diversas ideias e domínios.5
Observando a estrutura constitucional equatoriana, o Capítulo Segundo, Título II,
Derechos del buen vivir, abrange, ilustrativamente, comunicação, informação, saúde, moradia, educação, cultura, trabalho e segurança social. No que mais de perto
diz respeito à questão em exame, aduz o art. 14: – Se reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.” Isto é: os seres humanos possuem
direito a viver em um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, qualidades
que, por sua vez, manifestam direito da própria natureza.
Em 2010, na Bolívia, no mesmo sentido da Lei Constitucional do Equador, foi
publicada a Ley de Derechos de la Madre Tierra. Define o seu art. 3º: “La Madre
Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de
todos los sistemas de vida y los seres vivos, inter-relacionados, interdependientes
4

5

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de; GOMES, Camila Beatriz Sardo. O novo constitucionalismo latino-americano. In:
Desafios da Constituição: democracia e Estado no século XXI. Rio de Janeiro: FAPERJ, UFRJ, p. 333-351, 2011. Tb.
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de; STRECK, Lenio. Um Direito Constitucional Comum Latino-Americano: por uma
teoria geral do novo constitucionalismo latino-americano. Prelo.
Para um inventário: HOUTART, François. El concepto de sumak kawsai (buen vivir) y su correspondencia con el bien
comum de la humanidad. Trabajo preparado en el marco del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) para el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2011.
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y complementarios, que comparten un destino común.” Entre os direitos listados
da Mãe Terra: direito à vida, à diversidade da vida, ao equilibrio, à restauração. A
lei elenca deveres perante a Madre Tierra, correspondentes aos seus direitos, entre
eles, em convergência, a promoção de uma vida harmônica com a natureza. No
mesmo ano, o Presidente Evo Morales, em discurso na ONU, conclamou à adoção
de uma Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.6
Na esfera política equatoriana, nomeadamente ao longo do período constituinte,
caso se queira apontar alguém como o grande responsável pela adoção constitucional
dos direitos da natureza, esta pessoa é Alberto Acosta, Presidente da Assembleia
Constituinte, principal agente articulador da aprovação, qualificado como político
alinhado à esquerda, ecologista. Como afirma Acosta, marcando a ruptura com o
antropocentrismo, “en los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la
Naturaleza, que incluye por cierto al ser humano. La Naturaleza vale por sí misma,
independentemente de la utilidad o de los usos que le dé el ser humano.”7
Em fragmento de um discurso de Alberto Acosta quando do exercício
constituinte:
la Naturaleza tiene que ser asumida como sujeto de derechos. Derechos de
la Naturaleza que deben ser reconocidos a partir de la identidad del ser
humano que se encuentra a si mismo en tanto parte de ella. Y desde esta
perspectiva amplia e incluyente, el nuevo marco normativo constitucional de
nuestro país, en consecuencia, tendría que reconocer que la Naturaleza no es
solamente un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de alguien, sino
también un sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal.8

Na mesma oportunidade, Acosta cita Aldo Leopold, transcrevendo a máxima
da Ética da terra, expressando filiação a esta corrente de pensamento. Mas, quem
foi Aldo Leopold? O que propugna a Ética da terra?
Aldo Leopold, como o nome revela, não foi uma liderança ou um pensador indígena. Tampouco sul-americano. Leopold (1887-1948) nasceu e viveu nos Estados
Unidos da América, ecologista, caçador, trabalhou no U. S. Forest Service, Professor da Universidade de Wisconsin, foi um precursor do movimento ambientalista.
6

7

8

A adoção de uma declaração universal é também defendida por Alberto Acosta. De Acosta: Hacia la Declaración
Universal de los Derechos de la Naturaleza. CADTM. Abril. 2010. Em tempo, é muito comum por todo o mundo a menção
a uma suposta Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Porém, tal declaração não é reconhecida pela ONU. Até a
presente data é forçoso admitir que só há a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Por outro lado, embora
não se minimize o caráter propedêutico de uma declaração, sinalizador de valores que se quer consolidados, fato é que
para a proclamação de uma declaração é indispensável existir um acordo básico, consciente do seu significado, sob
pena de minimizar seu conteúdo em prol de uma panaceia midiática, ao molde do politicamente correto. Daí conceber
a enorme dificuldade para a ONU (países que a integram) aprovar um documento que declare direitos da natureza. Ou,
certamente ainda mais difícil, direitos dos animais.
Em continuidade, aduz o autor: “Esto es lo que representa una visión biocéntrica.” Talvez melhor fosse dizer, ao invés
de biocêntrica, ecocêntrica, como se verá adiante. Trata-se de um biocentrismo ecológico ou coletivista. Mais adiante se
volta à questão. ACOSTA, Alberto. Los derechos de la naturaleza: una lectura sobre el derecho a la existência. In: La
naturaleza con derechos: de la Filosofía a la Política. (Orgs. Alberto Acosta e Esperanza Martínez) Quito: Abya-Yala, p.
317-369, 2011, p. 353. Acosta também utiliza como sinônima a expressão direitos ecológicos.
Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 29 de fevereiro de 2008. Reproduzido no Semanario Peripecias, nº 87, 5
de março de 2008, sob o título La naturaleza como sujeto de derechos.
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Em 1949 foi publicado o livro A sand county almanac, onde teve lugar um item
intitulado The land ethic, que se transformou no escrito mais famoso de Leopold,
formando, nesta senda, uma escola, com variados desdobramentos. A circunstância
histórica de Leopold conheceu personalidades em linha afinada: Henry Thoreau
(1817-1862), John Muir (1839-1914) e Rachel Carson (1907-1964), por exemplo;
todos fizeram crítica à relação da humanidade com a natureza, à arrogância humana,
ao descaso, à degradação ecológica, postulando uma vida natural, em harmonia,
deferência com a natureza.
A máxima da Ética da terra: “A thing is rigth when it tends to preserve the
integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherside.”9 The land ethic tem foco na comunidade biótica, no ecossistema,
assumindo uma posição de confrontação com o antropocentrismo. Em outro trecho: “In short, a land ethic changes the role of Homo sapiens from conqueror of
the land-community to plain member and citizen of it. It implies respect for his
fellow-members, and also respect for the community as such.”10 Muito embora a
menção ao respeito devido aos membros da comunidade (não humanos; animais,
plantas, e.g.), a Ética da terra é classificada como uma ética ecocêntrica. Voltada
para a coletividade e não para os indivíduos (ex.: investe contra a extinção de espécies, conquanto não se atenha aos seres singularmente considerados).
Um interlocutor destacado de Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, do Centro
Latino Americano de Ecología Social, Uruguai, assinala esta corrente como fundamentadora da constitucionalização dos direitos da natureza: “El reconocimiento
ecuatoriano de los derechos de la Naturaleza mantuvo conexiones intermitentes
con los aportes académicos, en especial aquel en el hemisferio norte”.11 A constatação, como registra o próprio Gudynas, não significa uma matriz exclusiva para
explicar a eclosão dos direitos da natureza, conforme a vertente ecocêntrica que
se está a referir, porquanto encampa a visão ameríndia plasmada na Pachamama,
bem como é fruto de movimentos sociais a empunhar bandeiras variadas, contra a
privatização dos recursos naturais (soberania alimentar, por ex.), de oposição ao
status quo (confluindo, em síntese, ao regime capitalista; mercantilização da natureza). Ou seja: o aparecimento dos direitos da natureza na Constituição do Equador
foi decorrência de uma contingência complexa de fatores, congregando apoiadores
que não compartilhavam exatamente de uma ruptura com o antropocentrismo, em
prol de uma filosofia ecocêntrica. A adesão se deveu mais a um jogo político do que
propriamente a um comprometimento de conteúdo (implicações).
Sem embargo, as citações a autores como Christopher Stone, Albert Schweitzer, Callicott e Leonardo Boff mostram bem a importância das concepções formuladas fora do contexto originário do sumak kawsay. Neste passo, ao se afirmarem
na defesa da concepção biocêntrica, tanto Alberto Acosta quanto Eduardo Gudynas,
assim como outros partidários, aludem à Ecologia Profunda. O termo Deep Ecology
9
10
11

LEOPOLD. Aldo. A sand county almanac: and sketches here and there. Oxford University Press, 1989, p. 224 e 225.
Idem, p. 204.
GUDYNAS, Eduardo. La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica. Tabula
Rasa, nº 13. Bogotá, Colômbia, p. 45-71, 2010, p. 52.
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foi cunhado, em 1972, por Arne Naess, Professor de Filosofia da Universidade de
Oslo.12 O movimento da Ecologia Profunda foi bem recebido e ganhou considerável adesão no meio acadêmico estadunidense, que se destacou com nomes como
Bill Devall, Alan Drengson, George Sessions, Michael Zimmerman e Fritjof Capra.
Soma-se, em sintonia, A hipótese de Gaia, de James Lovelock. A Ecologia Profunda
é contraposta à Ecologia Rasa, esta de caráter antropocêntrico.13
Escapa dos contornos deste artigo investigar detidamente a conceituação de
biocentrismo, assim como empreender uma caracterização mais pormenorizada da
pauta da Ecologia Profunda.14 Cumpre anotar, porém, que a palavra biocentrismo
é tomada com significações distintas ou ainda com implicações diferentes. A ética
biocêntrica é aquela centrada na vida independente de categorizações, abrange
todos os seres vivos, expandindo, portanto, para além do critério da senciência15
(mais estreito, vez que, conforme a noção usual, nem toda vida é senciente), de
maneira a asseverar que todo vivente tem valor em si, intrínseco/inerente,16 e não
mero valor instrumental. “The deep ecology movement principles specifically emphasize respect for the intrinsic worth of all beings (from microbes to elephants

12
13

14
15

16

O texto paradigmático, publicado no ano seguinte, foi The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: a
summary. Pode ser encontrado em: DRENGSON, Alan; INOUE, Yuichi. The Deep Ecology Movement: an introductory
anthology. (Orgs.) Berkeley, California: North Atlantic Books, 1995.
Em 1984, Arne Naess e George Sessions expuseram um elenco de 8 pontos como identificador da Plataforma Comum
da Ecologia Profunda (Basic Principles of Deep Ecology). São estes: “1. The well-being and flourishing of human and
non-human life on Earth have value in themselves. These values are independent of the usefulness of the non-human
world for human purposes. 2. Richness and diversity of life forms contribute to the realization of these values and are also
values in themselves. 3. Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs. 4. The
flourishing of human life and cultures is compatible with a substantial decrease of the human population. The flourishing
of non-human life requires such a decrease. 5. Present human interference with the non-human world is excessive, and
the situation is rapidly worsening. 6. Policies must therefore be changed. The changes in policies affect basic economic,
technological, and ideological structures. The resulting state of affairs will be deeply different from the present. 7. The
ideological change is mainly that of appreciating quality (dwelling in situations of inherent worth) rather than adhering to
an increasingly higher standard of living. There will be a profound awareness of the difference between big and great.
8. Those who subscribe to the foregoing points have an obligation directly or indirectly to participate in the attempt to
implement the necessary changes.” V. DRENGSON, Alan; DEVALL, Bill (Orgs.). The Ecology of Wisdom: writings by
Arne Naess. Berkeley: Counterpoint, 2010, p. 111 e 112. Tb. DEVALL, Bill; SESSIONS, George. Deep Ecology: living
as if nature mattered. Salt Lake City: Peregrine Smith Book, 1985, p. 69-73. Segundo Naess, a Plataforma Comum da
Ecologia Profunda pode encontrar base em diferentes concepções filosóficas/éticas, inclusive religiosas. Naess e Devall,
por exemplo, declararam filiação ao budismo. É certo que a generalidade das posições religiosas oferecem imensos
obstáculos, mesmo insuperáveis, à Ecologia Profunda, porque antropocêntricas. Apesar de Naess assinalar que o
cristianismo pode fundamentar a Plataforma Comum, fato é que isto, se possível, não se dá sem traumas, sem abrir mão
ou rever postulados centrais que identificam a religião cristã. V. OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Especismo religioso.
In: Revista Brasileira de Direito Animal, n. 8. Salvador: Evolução, p. 161-220, 2011.
Além das demais obras citadas, para uma apresentação panorâmica, um balanço, DEVALL, Bill. The Deep, Long-Range
Ecology Movement 1960-2000: a review. In: Ethics & the environment, 6.1, p. 18-41. Indiana University Press, 2001.
Embora subsista uma discussão sobre a definição de senciência e, também por isso, quais animais são ou não
sencientes (uma fronteira vacilante, nas palavras de Carlos Naconecy), pode-se dizer que senciente é o ser capaz
de sofrer, sentir dor física ou abalo psicológico, bem como de se perceber enquanto indivíduo e ter um entendimento
acerca do seu meio, de buscar seu bem-estar, conforto, felicidade. Este conceito abarca uma definição de consciência,
esta também objeto de debate.
Os termos são aqui utilizados sem distinção. Enquanto Tom Regan distingue valor intrínseco de valor inerente, Arne
Naess, como registrado à frente, emprega as expressões como sinônimas. Utiliza-se a nomenclatura valor intrínseco com
o mesmo conceito que Regan empresta à expressão valor inerente. É o mesmo significado de Arne Naess. REGAN, Tom.
The case for animal rights. University of California, 2008, p. 235-239.
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and humans)”, sublinha Alan Drengson.17 Por outro lado, não se vai aqui investir em perquirir até que medida é devido caracterizar a Ecologia Profunda como
veiculadora de uma ética ecocêntrica nos moldes de Leopold ou Callicott, sendo
certo que não existe um único ecocentrismo, assim uniformizado, e sim diversas
formulações concernentes.
De fato, Arne Naess foi, em muitos aspectos, inclusive nucleares, mais sugestivo do que conclusivo, caracterizando a Ecologia Profunda como um movimento,
uma construção em processo, admitindo uma flexibilidade, uma abertura a filosofias variadas. O próprio Arne Naess foi reiteradamente questionado acerca da
significação exata do termo intrinsic value (inherent value, value in itself) e não se
preocupou tanto em desenvolver a categoria, núcleo do rompimento com a Ecologia
Rasa, pelo menos não investiu em uma sistematização detalhada dos efeitos dela,
embora, reconhecendo e mesmo considerando positiva alguma indeterminação (seja
porque afirma o impulso de seguir indagando a respeito, vez que o conceito não está
cristalizado, seja em função de uma elasticidade agregadora), ressalve que o nível
“of vagueness and ambiguity must be within tolerable limits”.18
Naess chegou a negar a interpretação do seu pensamento como valorizador
do das espécies em detrimento dos indivíduos (o que entraria em choque com uma
ética individualista, que pode ser denominada também de ética biocêntrica). Veja-se: “I try in my ecosophy to be consistente in my view that individual beings, and
only individual beings, can have inherent value, and not classes of individuals as
such.”19 O ponto, salienta Naess, a saber é “if landscapes, or the whole Earth, are
not taken to be individuals beings, and not classes of individual beings.”20
Tendo em vista que todo ser vivo ostenta valor em si mesmo, todo ser vivo
merece respeito, como salienta a pauta da Ecologia Profunda. Se o respeito merecido pode ser traduzido como dever atrelado a direito titularizado pelo ser vivo não
parece ser questão duvidosa, vez que a Ecologia Profunda professa an ethic as a
normative system. O que resta em debate, controverso, é o próprio conceito de direito, o elenco e seus efeitos. O que efetivamente significa dizer que todos os seres
vivos possuem the right to live and flourish? Haja vista que a Ecologia Profunda
veicula que a riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para o bem17
18

19

20

DRENGSON, Alan. Introduction. The life and work of Arne Naess: an appreciative overview by Alan Drengson. In: The
Ecology of Wisdom: writings by Arne Naess, cit., p. 3-41, p. 27.
NAESS, Arne. The Deep Ecology ‘Eight Points’ revisited. In: Deep Ecology for the twenty-first century. (Org. George
Sessions) Boston, Londres: Shambhala, p. 213-221, 1995, p. 216 e 217. Tb. p. 214. A frase completa, transcrita acima,
é: “The level of vagueness and ambiguity must be within tolerable limits, but professionalism would undermine the aim of
the Eight Points.”
Idem, p. 217. No texto The basics of the Deep Ecology Movement, esclareceu, em relação ao ponto nº 1 da Common
Platform of Deep Ecology: “The term life is used here in a comprehensive, nontechnical way to refer also to what biologists
classify as nonliving: rivers (watersheds), landscapes, cultures, ecosystems, the living earth.” NAESS, Arne. The basics
of the Deep Ecology Movement. In: The Ecology of Wisdom: writings by Arne Naess, cit., p. 105-119, p. 112.
Idem. Esta é a abertura para o ecocentrismo. Apesar da afirmação de Naess, uma ética individualista, no sentido usual
da expressão, focada, pois, no indivíduo singularmente considerado, como nos casos de Peter Singer e Tom Regan, não
encampa coletividades como indivíduos. Um ecossistema não tem interesses a serem levados em conta, na teoria de
Singer, e nem é sujeito de direitos (sujeito-de-uma-vida), consonante a doutrina de Regan.

221

Fábio Corrêa Souza de Oliveira

-estar e florescimento da vida humana e não-humana além de serem valores em si,
cumpre aclarar qual a implicação da sentença nº 3 da Plataforma Comum da Ecologia Profunda: Humans have no right to reduce this richness and diversity except
to satisfy vital needs. O que se deve entender por no right to? Bem, se não se tem
direito a algo, a fazer algo, é porque há, do outro lado, um direito que confronta o
interesse manifestado. No linguajar jurídico, este interesse não é interesse juridicamente protegido. Antes: não é interesse eticamente admitido. Neste passo, Arne Naess considera a pergunta Why can´t animals have rights? como uma good question.
Todavia, infelizmente (embora, estrategicamente), não desenvolve a abordagem.
A leitura do texto constitucional equatoriano não deixa dúvida quanto à filiação ao ecocentrismo. Em nenhuma passagem assenta que indivíduos não humanos
são sujeitos de direito. Tão somente a natureza é titular de direitos. O que se busca
proteger são seus ciclos vitais, estrutura, função e processos evolutivos. Alberto
Acosta não deixa dúvida ao explicar a percepção de esteio da constitucionalização
dos direitos da natureza (e o mesmo se pode afirmar para a lei boliviana): “Estos
derechos defienden el mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida.
Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos.”21
O conceito da Mãe Terra, disposto pelo já citado art. 3º da Ley de Derechos de
la Madre Tierra, lei boliviana, é sumamente evidente de qual sujeito se está a tratar.
O art. 73 da Carta Constitucional do Equador é também emblemático: “EI Estado
aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.” A preocupação é com a espécie enquanto tal, com
os ecossistemas, com os ciclos naturais. Assim, garante-se a natureza, são direitos
da natureza. Reitere-se: não é o indivíduo que compõe a espécie – ele, singularmente, não é titular de direitos (seria, então, direitos do animal) –, é a espécie enquanto
totalidade. A perda para a natureza (richness and diversity) é a extinção de uma
espécie. Para ser mais preciso: o valor do indivíduo, apesar das afirmações (Acosta,
Gudynas) de que os direitos da natureza acolhem a Ética Biocêntrica, é medido em
função do seu impacto no conjunto, no todo (em linha com a maxima da Ética da
terra), isto é, o valor de alguém é maior ou menor de acordo com o efeito global que
produz, o que, portanto, traduz valor instrumental e não valor intrínseco.
Notadamente claro a respeito é o art. 5º da Lei da Mãe Terra, que configura
a Mãe Terra como sujeito coletivo de interesse publico. A conceituação do direito
à vida, enquanto direito da natureza, é igualmente reveladora (art. 7º, 1): “Es el
derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos
naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.” É, pois, o direito à vida de uma coletividade, não de um ser especificamente, em si mesmo.
O que se quer evitar, em respeito à titularidade dos direitos da natureza, é, por
exemplo, a degradação dos ecossistemas, ocasionando o comprometimento das suas
funções, que espécies venham a ser extintas. Como aponta Alberto Acosta: “Los
21

ACOSTA, Alberto. Los derechos de la naturaleza: una lectura sobre el derecho a la existencia, cit., p. 353.
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ecosistemas tienen derecho a existir y seguir sus propios proceso vitales.”22 Ou:
“Los ecosistemas tienen valores propios que son independientes de la utilidad para
el ser humano.”23 O que se assevera para os ecossistemas não se assevera para os
indivíduos que deles fazem parte; por exemplo, os animais.
E, nesta esteira, teve ensejo o primeiro precedente mundial forense de acolhimento dos direitos da natureza. Depois do debate fomentado pelo caso Sierra Club
v. Morton, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1972,24 especialmente capitaneado pelo artigo Should trees have standing? Toward legal rights for
natural objects, de Christopher Stone, Professor da University of Southern California School of Law,25 onde sustentou a natureza como titular de direitos e, assim,
o seu direito de postular em juízo, perspectiva que não venceu na Suprema Corte,
mas que recebeu três votos favoráveis contra quatro contrários, o leading case no
mundo, admitindo a natureza em juízo, ocorreu no Equador, em março de 2011. A
Corte Provincial de Justiça de Loja reconheceu o Rio Vilcabamba como detentor
de valor próprio, sujeito de direito, que estava tendo o seu ecossistema prejudicado
por detritos despejados em função da construção de uma carretera. Afirma-se na
sentença que é compromisso dos juízes conferir efetividade aos direitos da natureza,
nada mais normal em função do dever de cumprimento da Constituição. Marque-se bem: tratou-se de acción de protección constitucional a favor de la Naturaleza
e não de interesses/direitos humanos afetados pela degradação do rio, conquanto
configurada tal repercussão.
Em outra ação judicial, em prol dos derechos del mar, datada de novembro de
2010, a argumentação na petição inicial é bem clara: “[...] Teniendo en cuenta que
las peticiones esgrimidas en otros tribunales de otras jurisdicciones se remiten a
derechos de personas y colectivos humanos en su relación con el ambiente, pero
que esta es una acción en defensa exclusiva de los derechos de la Pachamama,
[…]”. A demanda, que congregou pessoas de diferentes nacionalidades, as quais
invocaram a cidadania universal (jurisdição universal), e foi proposta perante a
Corte Constitucional do Equador, teve por causa vazamento de petróleo de gravíssimas proporções fora dos limites marítimos do Equador, na frontera marítima
dos Estados Unidos, Macondo, Golfo do México, e foi proposta em face da British
Petroleum, que fazia perfuração em águas profundas, ajuizada em função dos perniciosos efeitos globais do desastre.26
22
23
24
25

26

ACOSTA, Alberto. La naturaleza como sujeto de derechos, cit. O elenco aduzido por Acosta guarda evidente inspiração/
paralelo com Os 8 Pontos da Ecologia Profunda.
Idem.
Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972).
STONE, Christopher. Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects. 45 Southern California
Law Review, 450, 1972. No mesmo ano em que Arne Naess cunhava a expressão Deep Ecology, Stone defendia o
reconhecimento de direitos às florestas, aos oceanos, aos rios e outros “natural objects”, e, assim, o standing, o direito
(processual) de ir a juízo em salvaguarda dos seus próprios direitos. Após quase 40 anos, o precedente mundial, o
caso Vilcabamba, mencionado logo adiante. Vilcabamba é o nome de um rio. A linha de defesa de Stone é de cunho
ecocêntrico.
Entre os pedidos formulados: “A los Gobiernos 1. Que se exhorte al Gobierno de los Estados Unidos para que de
manera inmediata se restablezca la moratoria de exploración petrolera en el Golfo de México. 2. Que se exhorte a todos
los gobiernos y a las Naciones Unidas a incorporar en todas las discusiones que realicen sobre el cambio climático,
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DIREITO DOS ANIMAIS
Sem a preocupação de expor um inventário minucioso da doutrina do Direito
dos Animais, a literatura brasileira já produziu uma gama de qualificados trabalhos
a respeito, o intuito é mapear as questões basilares que caracterizam a perspectiva.
Sem dúvida, o Direito dos Animais é mais familiar da academia brasileira do que os
direitos da natureza (ou a Ecologia Profunda). Vale anotar desde logo que o Direito
dos Animais não é uma concepção filosófico-jurídica uníssona, havendo posições
diferentes e divergentes, o que, aliás, não é nenhuma extravagância dado que é traço
generalizado das teorias éticas, da Filosofia, bastando lembrar as diversas teses que
se mesclam/antagonizam no terreno dos direitos humanos.
Um brevíssimo enredo histórico. Na tradição europeia, surgem vozes no sentido de uma Ética Animal com Porfírio, Plutarco e Pitágoras, entre outros, inclusive
com a condenação do consumo de carne, bem como com o entendimento de que os
animais também possuem alma (metempsicose). Em 1776, em Londres, é publicado
o estudo A dissertation on the duty of mercy and the sinn of cruelty against brute
animals, de Humphry Primatt. Em 1789, em uma mesma linha, Jeremy Bentham
lança Uma introdução aos princípios morais e da legislação, onde há uma das mais
famosas passagens a respeito de um novo reconhecimento em relação aos animais,
tendo por base a capacidade de sofrer (dorência; senciência).27

27

biodiversidad y desarrollo el reconocimiento de los derechos del mar y de la naturaleza y el progresivo abandono de
operaciones que, como la petrolera, afectan estos sujetos y sus derechos; y se impulse la iniciativa de dejar el crudo en el
subsuelo tal y como ha sido impulsado desde el gobierno ecuatoriano la iniciativa de no exploración del Yasuní – ITT. A la
humanidad 1. Que se realice un llamado a la humanidad para que recupere los lazos con la madre tierra, se reconozcan
y respeten sus derechos.” Alberto Acosta foi um dos proponentes. Em trechos de arrazoado escrito a respeito: “Si la
vigencia de los Derechos Humanos se norma por el principio de la jurisdicción universal, con mayor razón debe regir dicho
principio para los Derechos de la Naturaleza, de la Pacha Mama. Siendo la Madre Tierra, la Gaia, una sola, siendo el
agua y el aire bienes comunes globales, este principio de la jurisdicción universal tiene validez indiscutible para la vigencia
universal de los Derechos de la Naturaleza. En este marco, no se puede mantener vigente aquellas lógicas jurídicas de
origen colonial que introdujeron el concepto de terra nullius, que apuntaló el concepto de colonización y que ahora permite
la afectación impune de los mares. Cuestionamos por igual aquel principio que llegó a otorgar personería jurídica a las
empresas en un plano similar al de las personas naturales, negándolo a los otros seres vivos. Esta demanda es un reto
para la descolonización del pensamiento jurídico y presenta también un reto cognitivo profundo al reconocer derechos
a todos los seres vivos, empezando por la Madre Tierra. Es un llamado a recuperar la racionalidad en la justicia. [...]
Inclusive solicitamos que se exhorte al Gobierno de los Estados Unidos para que de manera inmediata se restablezca la
moratoria de exploración petrolera en el Golfo de México y que se exhorte a todos los gobiernos y a las Naciones Unidas
a incorporar en todas las discusiones que realicen sobre el cambio climático, biodiversidad y desarrollo el reconocimiento
de los derechos del mar y de la Naturaleza. La demanda, en un acto de reafirmación de la condición de “ciudadanía
universal”, se presentó sin intermediación legal, tal y como faculta la Constitución del Ecuador que estatuyó como garantia
jurisdiccional que no es indispensable el patrocinio de un abogado. El cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza nos
obliga a pensar en mecanismos novedosos, eficientes, no discriminatorios. De esta manera, tanto en el contenido como
la forma, abrimos camino para el cumplimiento los Derechos de la Naturaleza.”
Esta a passagem tantas vezes citada: “Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os
direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que
o escuro da pele não é motivo para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um
torturador. É possível que algum dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso
sacro são razões igualmente insuficientes para se abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais deveria
traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão
adultos são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, uma semana, ou até mesmo
um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é ‘Eles são
capazes de raciocinar?’, nem ‘São capazes de falar?’, mas, sim: ‘Eles são capazes de sofrer?’”
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Henry Salt é considerado o precursor do emprego do termo direitos dos animais, com a publicação, em 1892, do livro Animal rights: considered in relation to
social progress. Em 1970, Richard Ryder, no artigo Experiments on animals, cunha
a expressão especismo. Especismo é o preconceito baseado na espécie (como o
racismo é baseado na raça e o sexismo no gênero): se da espécie humana, possui
direitos, tem dignidade, é um fim em si; se não integrante da espécie humana,
não tem direitos, não possui dignidade, é apenas instrumento, meio para a satisfação de interesses humanos.
O Direito dos Animais vai ter forte impulso, ganhando maior adesão e
atenção acadêmicas, a partir da década de 70 do século passado. Provavelmente, o livro mais notório no mundo acerca da questão é Libertação animal,
publicado em 1975, autoria de Peter Singer, Prof. da Universidade de Princeton, ele mesmo utilitarista (utilitarismo de interesses). No ano seguinte, vem a
lume a obra Animal rights and human obligations, escrita em parceria por Singer
e Tom Regan, este último, Prof. da Universidade da Carolina do Norte, defensor
de uma teoria de direitos. Alguns anos após, em 1983, Regan lança The case for
animal rights. Ambos os autores escreveram diversos outros livros e artigos sobre a
problemática. Na sequência, Gary Francione, Prof. da Rutgers School of Law, autor,
e.g., de Animals as persons. Muitos outros poderiam ser mencionados. Interessante
notar, para não alongar a lista, que autores bem conhecidos, referenciais por outras
produções, como Laurence Tribe, Cass Sunstein, Martha Nussbaum e Zaffaroni defendem que os animais são sujeitos de direitos.
No Brasil, para ficar com um elenco menor, mas representativo, Laerte Levai,
vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Intolerância (LEI) da USP, autor, e.g., da
obra precursora Direito dos Animais, de 1998; Sonia Felipe, Profa. de Filosofia da
UFSC, autora, por exemplo, de Por uma questão de princípios: alcance e limites da
ética de Peter Singer em defesa dos animais; Rita Paixão, atual Chefe do Instituto
Biomédico da UFF, autora, v.g., de Experimentação animal: razões e emoções para
uma ética; Carlos Naconecy, vinculado ao Oxford Centre for Animal Ethics, autor
de Ética e animais: um guia de argumentação filosófica, entre outros estudos; e
Daniel Braga Lourenço, Prof. da Faculdade de Direito da UFRRJ, autor de Direito
dos Animais: fundamentos e novas perspectivas, em meio a outros trabalhos.28 A
entrada do Direito dos Animais na academia nacional é progressiva.29
28
29

Vários outros poderiam ser citados, como Fernanda Medeiros (PUC/PR), Daniele Tetü Rodrigues (PUC/PR), Heron
Gordilho (UFBA), Tagore Trajano (UFBA) e Vânia Rall (LEI/USP).
Vale citar ainda que a primeira cadeira de Direito dos Animais criada no país, constante da grade curricular, teve espaço
na recém-inaugurada Faculdade de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A cadeira está a
cargo do Prof. Daniel Lourenço. A Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), ao que se sabe, foi a primeira a oferecer de fato uma disciplina no bacharelado voltada para a matéria,
incorporando também a discussão da Ecologia Profunda, denominada Direito dos Animais, Ecologia Profunda, lecionada
pelo autor deste artigo. O Mestrado em Direito da UNIRIO foi o primeiro (e o único até agora) a prever matéria com este
teor, Direito dos Animais, Ecologia Profunda, igualmente sob minha responsabilidade. Impõe registrar também a criação,
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Centro de Direito dos Animais, Ecologia
Profunda, hoje de caráter interinstitucional, reunindo, além de mim, o Prof. Daniel Lourenço (UFRRJ), a Profa. Rita Paixão
(UFF), a Profa. Maria Clara Dias (IFCS/UFRJ) e a Profa. Larissa Pinha de Oliveira (FDUFRJ).
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Algumas perguntas, indagações centrais, no domínio do que se tem por Direito dos Animais, incluído o utilitarismo de Singer, terão respostas distintas. Por
exemplo, o consumo de carne. Enquanto Singer admite, em tese, que se mate um
bovino para comer a sua carne desde que a criação e o abate não importem dor/
sofrimento/privação para o animal, Tom Regan não admite a hipótese, vez que bois
e vacas estão qualificados como sujeitos-de-uma-vida, nome que utiliza para incluir
os animais que são, segundo a sua ótica, titulares de direitos.30 Sim, outro ponto que
enseja discordância é a amplitude do conjunto de sujeitos de direito, sendo que a
postura majoritária não abrange todos os animais e sim apenas os animais sencientes, reservando o benefício da dúvida.31 Realmente, a posição prevalente no Direito
dos Animais é a da ética da senciência.32
Sem adentrar detidamente na elaboração doutrinária do Direito dos Animais,33
pode-se afirmar que há largo consenso sobre os pontos a seguir: 1) animais não são
coisas, objetos, e sim sujeitos de direito (ou, na linha utilitarista, seus interesses
devem receber igual consideração); 2) em virtude do direito à vida e outros, a dieta
humana ética é a vegetariana/vegana, salvo hipótese marginal, unicamente o estado
de necessidade; 3) em virtude do direito à liberdade, é antiético confinar animais em
gaiolas, jaulas, aquários, zoológicos, salvo hipóteses excepcionais sempre a bem do
30

31

32
33

Nem todos os animais são sujeitos-de-uma-vida. Conforme Regan, “individuals are subject-of-a-life if they have beliefs
and desires; perception, memory, and a sense of the future, including their own future; an emotional life together with
feelings of pleasure and pain; preference and welfare-interests; the ability to initiate action in pursuit of their welfare in
the sense that their experiental life fares well or ill for them, logically independently of their utility for others and logically
independently of their being the object of anyone else´s interests.” REGAN, Tom. The case for animal rights, cit., p. 245.
O próprio Regan, ao longo do tempo, veio alargando a categoria sujeitos-de-uma-vida. Atualmente, entende que
abarca, v.g., pássaros e peixes, uma expansão em comparação com as primeiras fronteiras que desenhou. REGAN,
Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução por Regina Rheda. Porto Alegre: Lugano,
2006, p. 65-75. Vale recordar, a propósito, recente declaração de conceituados cientistas, vinculados a instituições
renomadas como Caltech, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Instituto Max Planck. The Cambridge
Declaration on Consciousness, documento divulgado no dia 7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge,
onde ao final se lê: “We declare the following: ‘The absence of a neocortex does not appear to preclude an organism
from experiencing affective states. Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical,
neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional
behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological
substrates that generate consciousness. Nonhuman animals, including all mammals and birds, and many other
creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.’” Entre os signatários da declaração,
redigida por Philip Low, Stephen Hawking. Em entrevista à Veja sobre as implicações da Declaração de Cambridge,
Philip Low (Universidade Stanford e MIT) comentou: “Acho que vou virar vegano. É impossível não se sensibilizar com
essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre sua experiência do sofrimento.” The Cambridge Declaration
on Consciousness colocou em xeque um dos critérios mais utilizados para aferir a existência da senciência, como se
vê no início do trecho final da declaração, transcrito acima: “The absence of a neocortex does not appear to preclude
an organism from experiencing affective states.” Segundo expôs a Declaração de Cambridge, inclusive animais
invertebrados possuem consciência. Ressalte-se que a declaração se refere à consciência, o que não deixa dúvida
que a qualificação não se restringe à dorência (ou senciência, conforme acepção difundida).
Para uma crítica desta posição: NACONECY, Carlos. Ética animal... Ou uma .ética para vertebrados.? Um animalista
também pratica especismo? In: Revista Brasileira de Direito Animal, n. 3. Salvador: Evolução, p. 119-153, 2007.
Na literatura brasileira, v., por todos, LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas
perspectivas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008; NACONECY, Carlos. Ética e animais: um guia de argumentação
filosófica. Porto Alegre: PUCRS, 2006. Para uma exposição das razões que justificam reconhecer direitos para além da
humanidade: OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos humanos e direitos não humanos. In: Direito público e evolução
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Nesta e em outras abordagens: LOURENÇO, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio
Corrêa Souza de. Em prol do Direito dos Animais: inventário, titularidade e categorias. In: Juris Poiesis, Revista do
Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá. Ano 12, nº 12, p. 113-157, 2009.
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próprio animal; 4) em virtude da integridade física e psicológica, do direito à vida,
à liberdade, animais não podem ser utilizados em experimentos científicos, servir
de cobaias, não importando o eventual potencial ganho para a humanidade; 5) não
são admitidas vestimentas de pele (couro, por ex.); 6) em virtude da sua dignidade
intrínseca, rejeita-se a instrumentalização (coisificação): animais em circo, animais
utilizados para tração/transporte, em competições de corrida, rodeios, caça esportiva. A lista é ilustrativa. Ao lado destes direitos negativos, obrigações humanas
negativas, animais titularizam direitos positivos, direitos a prestações, inclusive por
parte do Estado.34
Deixando de investir nos meandros das construções éticas/filosóficas do Direito dos Animais, faz-se por ora um último apontamento sobre texto constitucional
que pode ser tomado como tendo pioneirismo na incorporação jurídica dos direitos
dos animais.
A Constituição boliviana trouxe a seguinte redação, art. 33: “Las personas
tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio
de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y
futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal
y permanente.”35 Sem buscar inserir os animais no vocábulo personas, é possível
interpretar o dispositivo como a conferir direitos aos animais. Se diante do caput do
art. 225 da Carta de 198836 pode haver dúvida acerca da titularidade do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (quem são Todos?), e a doutrina majoritária e tradicional aduz que os titulares são exclusivamente os seres humanos, frente
à Carta boliviana não subsiste divergência: também outros seres vivos têm direito a
un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, fator indispensável do seu
próprio desenvolvimento, bem viver. Ora, não é difícil concluir que daí decorre um
conjunto de direitos de seres não pertencentes à espécie humana. O direito a desar34

35
36

Animais têm direito ao mínimo existencial. Para os animais domesticados, que foram retirados do seu habitat natural, que
passaram por mudanças no decorrer das gerações, em função de cruzamentos patrocinados por humanos (por ex., a
busca pelo padrão da raça, engenharia genética), passando a ter uma vida de dependência com seres humanos, cães e
gatos, por exemplo, o dever de prover o mínimo existencial é evidente/robusto. Significa que o Poder Público tem o dever
de assistência aos animais que vivem nas ruas, proporcionando moradia, atendimento médico, alimentação adequada.
O dever de agir nasce também em relação aos animais silvestres, selvagens, atingidos por eventos humanos danosos,
como derramamento de óleo. No mais, a humanidade deve se eximir, ao máximo, de intervir no ecossistema de sorte a
comprometer a existência dos seres que lá vivem. Esta última assertiva é um dos postulados do ecocentrismo, a diferença
é que o Direito dos Animais reconhece direito a(os) animais que vivem no ecossistema, enquanto a posição ecocêntrica
(e, assim, os direitos da natureza) só salvaguarda o próprio ecossistema. O fato de necessidades humanas básicas não
terem sido satisfeitas para uma expressiva camada da população, pobres/miseráveis, não impede a reivindicação do
mínimo existencial também para animais não humanos. Não se pode esperar solucionar as mazelas da humanidade,
nos seus arranjos injustos, nos seus inúmeros e agudos defeitos, para exclusivamente depois, em algum momento de
um futuro não determinado, incorporar o zelo devido com a vida digna dos animais não humanos, já tão vilipendiados
pelos seres humanos. A respeito: OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direito dos Animais. In: Função social do Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Campus, p. 324-347, 2009.
Uma versão preliminar deste estudo: Categorias dos direitos humanos aplicadas aos direitos dos animais não humanos.
Tese aprovada e apresentada na I World Conference on Bioethics and Animal Rights. Universidade Federal da Bahia
(UFBA), 2008.
Negrito acrescentado.
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações.”
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rollarse de manera normal y permanente é o direito de buscar a própria felicidade,
seu bem-estar, o que implica em uma série de direitos concernentes.
Costuma-se realçar que só faz sentido falar em violação aos direitos dos animais se o ator for um ser humano, porque ele é agente moral.37

A RELAÇÃO ENTRE DIREITOS DA NATUREZA E
DIREITO DOS ANIMAIS
Um direito (interesse) só cede legitimamente diante de outro direito (interesse)
equivalente ou de um direito (interesse) considerado superior. A legítima defesa autoriza a perda da vida do agressor em prol da vida do agredido. O estado de necessidade
justifica atentar contra a vida do outro em salvaguarda da própria vida. É o mesmo
direito em disputa: direito à vida x direito à vida. Não é aceitável, em nome do direito à
liberdade de expressão, desconsiderar o direito à privacidade para fotografar os recônditos da vida sexual de alguém. Não é permitido, em nome do direito de propriedade,
matar o criminoso que acabou de furtar seu relógio. É, então, neste terreno que se põe
a discussão acerca dos limites imanentes e do núcleo essencial dos direitos.38
Quando Tom Regan formula a categoria sujeitos-de-uma-vida está a dizer que
todo aquele que assim é qualificado possui equal inherent value. Neste universo, a
vida de um não valeria mais do que a vida do outro. Nas suas palavras: “One either
is subject of a life, in the sense explained, or one is not. All those who are, are so
equally.”39 Certo é que, entre os sujeitos-de-uma-vida, a vida de um só pode perecer diante da vida do outro.40 Traduzindo: um ser humano não pode, alegando seu
interesse ao bom paladar, matar uma vaca para degustar a sua carne. Sendo possível
viver, com bem-estar, saudável, sem comer carne, não é admissível tirar a vida
de bovinos, porcos, galináceos, cavalos ou cães em nome da alimentação. Assim
como não é moralmente correto fazer experimentação (vivissecção, por ex.) em um
sujeito-de-uma-vida (um coelho) para beneficiar inúmeros (humanos), salvo se a
medida venha (potencialmente) em proveito do próprio paciente (lembrando que
não se requer consentimento informado de animais não humanos).
Daí que Regan não acolhe a tese de que árvores, vegetais, possuem direitos.
Se fosse assim, diria o professor, somente seria possível derrubar uma árvore se
ela estivesse ameaçando a minha vida. Não seria aceitável ceifar a vida de uma ár37

38
39
40

Obviamente carece totalmente de sentido afirmar que a lebre teve seu direito à vida ignorado pela leoa que a caçou
e abateu. A leoa não é tida por agente moral. Embora a posição predominante negue aos animais não humanos a
capacidade de separar o certo do errado, há quem afirme que os animais podem sim ter algum juízo sobre isto, revelando
uma autonomia, conquanto persista a questão de saber se tal avaliação seria um juízo de cunho moral.
É a questão da conformação/colisão de direitos fundamentais, operacionalizada pelo princípio da razoabilidade. A
respeito: OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade.
2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
REGAN, Tom. The case for animal rights, cit., p. 246.
Sem embargo desta lição da doutrina de Regan, a solução por ele apresentada para o life boat case coloca em xeque a
igualdade entre os sujeitos-de-uma-vida. Entre um cão (ou vários, million dogs) e um ser humano, se a segurança do bote
salva-vidas exigir que alguém seja jogado ao mar, que se jogue o cachorro. REGAN, Tom. The case for animal rights, cit.,
p. 324-327, 351-353.
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vore para a confecção de objetos de decoração (interesse estético, uma mera preferência, x direito à vida). Conquanto se possa procurar embasar a dieta vegetariana, que importa na perda da vida de vegetais, no estado de necessidade, o fato é
que a medida do necessário (comer tão apenas o indispensável) fica regularmente
prejudicada e não é tema de regular ou maior atenção por parte dos vegetarianos/
veganos.41 Normalmente, não há uma condenação moral a alguém que se empanturra de vegetais (por gosto, portanto, não por necessidade). Regan ou Singer não
fariam objeção. A questão é que nem todo ser vivo tem direito à vida ou possui
interesse. Nem todo vivente é sujeito-de-uma-vida. A linha de corte, para Singer e
Regan, é a senciência/consciência.
Entende-se, neste passo, que uma árvore não tem interesse.42 A assertiva convencional é a de que não existem evidências de que plantas sentem dor ou prazer,
plantas não possuem um sistema nervoso, não são sencientes.43 Mesmo que se cogite que se venha a descobrir que plantas podem sofrer, comenta Singer: “É de se
supor que ainda seria verdadeiro que as plantas sofrem menos que os animais, e,
portanto, seria preferível comer plantas do que comer animais.”44
Acontece que, em sentido diverso, a Ecologia Profunda afirma que todos os
seres vivos ostentam the equal right to live and blossom. O igual direito de viver e
florescer não conhece, portanto, fronteira pela senciência. É o biospherical egalitarianism: bactérias, estrelas-do-mar, carvalhos, ervas-daninhas, lesmas. A biocentric
equality é posta como pilar da Ecologia Profunda e se coloca como um argumento
contra o Direito dos Animais, ou seja, qualquer planta tem tanto direito à vida quanto qualquer animal e, ademais, a morte de uns por outros na luta pela vida, conforme
os contornos da cadeia trófica, é natural, inescapável.45 Deveras, tal alegação combate a teoria do Direito dos Animais, pois conclui não haver embasamento para preferir comer plantas a animais (repita-se: todos possuem o mesmo direito à vida).46
41
42

43
44
45

46

A questão não é ignorada, embora seja marginalizada. Daí a propositura da dieta que não implica na morte de qualquer
ser: a dieta frugívora.
Gary Francione chega a comparar uma árvore com um carro para concluir que ambos não possuem interesses (aqui
concebida como vontade, embora o conceito de interesse seja objeto de controvérsia, havendo quem diga que todo
ser vivo tem interesse, entendido como o impulso de continuar vivendo, conquanto não haja uma mente formulando
interesses, uma subjetividade, tal como ordinariamente concebida).
Por ex.: SINGER, Peter. Libertação animal. Tradução por Marly Winckler. Porto Alegre: Lugano, 2004, p. 267 e 268.
Idem, p. 268.
Bill Devall e George Sessions escrevem: “Mutual predation is a biological fact of life, and many of the world´s religions
have struggled with the spiritual implications of this. Some animal liberationists who attempt to side-step this problem
by advocating vegetarianism are forced to say that the entire plant kingdom including rain forests have no right to their
own existence. This evasion flies in the face of the basic intuition of equality.” DEVALL, Bill; SESSIONS, George. Deep
Ecology: living as if nature mattered, cit., p. 67 e 68.
A problemática, todavia, continua em pauta sob dois aspectos. 1º) Se a morte importa em dor, bem como se a vida
daquele ser que terminou como alimento foi artificializada, instrumentalizada, e, assim, com perda das suas habilitações
naturais, sofrida. Em atenção ao primeiro ponto, defende-se técnica de abate supostamente indolor. O segundo ponto é
referente às criações (industriais ou não) de animais com o fim de obter produtos variados (lã, leite, ovos, couro, carne),
com toda uma carga de privação, sofrimento, como sói genericamente acontecer. 2º) Qual a relevância daquele ser para
o ecossistema, isto é, a importância individual medida pelo efeito no todo, o que explica que se possa considerar a vida
de uma planta (rara ou com papel sensivelmente impactante no sistema) mais valiosa do que a vida de um animal (de
uma espécie abundante), devendo-se, pois, no limite, optar pelo vegetal.
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Ou seja: apesar de afirmar que todos têm igual direito à vida, ecocentristas não
pensam ser um problema moral matar animais para consumo. Alberto Acosta e Eduardo Gudynas, conquanto proclamem o valor intrínseco de todos os seres vivos, são
expressos em registrar que os direitos da natureza não impedem a ganadería (pecuária) ou a pesca.47 Nesta esteira, quando se postula el respeto al valor intrínseco de
todo ser viviente não significa que se concorda com a tese, do Direito dos Animais,
de que seres humanos devem, por exemplo, adotar a dieta vegetariana e não utilizar
roupas produzidas com peles de animais. Por outras palavras: o respeito ao valor
intrínseco de todo ser vivo não obstaculiza que possamos comê-los regularmente,
por meio da pesca, da pecuária, criação e abate de suínos, galináceos e outros animais. Ressalte-se o aspecto nodal: a atenção está voltada para a natureza, enquanto
complexo ecológico da manutenção da vida (não individual, mas sim coletiva, da
espécie, do planeta).48 Supondo que granjas não têm significativo impacto ambiental – e nem de longe se está a concordar com isto, a hipótese tem por único propósito
a argumentação –, não há problema ético, não há direito da natureza sendo violado.
Diante da assertiva de que uma vaca possui direito à vida tal como um ser humano e, ao mesmo tempo, da admissibilidade de matá-la para satisfazer o paladar,
Regan vai reclamar e conclamar os ecocentristas to take rights seriously.49 Afinal,
de que direito à vida se está a falar? Um direito que não protege seu titular contra
uma mera preferência alheia que põe termo à sua vida? Na linha de Tom Regan, o
Direito dos Animais responde: a questão da Ética Ecocêntrica é que, embora afirme
que todos os viventes possuem valor inerente, este valor inerente possui gradações,
motivo pelo qual não é uma afronta à moralidade abater uma vaca para fazer um
churrasco. Ecocentristas não comem carne (coração, fígado ou língua) humana, mas
comem carnes de animais. Já para Regan o valor inerente não permite hierarquização (no degrees).
Porém, no que pode soar surpreendente, Arne Naess assegura não estar de
acordo também com gradações, o direito a viver e prosperar é o mesmo para todos:
“If we speak of diferences in the rights or value we do not speak of the rights or
value I have in mind. It is not meaningful to speak of degrees of intrinsic or inherent
value when speaking of the right of individuals to live and blossom.”50 Certamente
Regan e Naess não estão empregando os termos com o mesmo sentido. Ilustra-se com caso narrado pelo ecologista.51 Conta Naess que, durante os anos em que
viveu nas altas montanhas da Noruega, se viu continuamente forçado a pisar em
47
48

49
50
51

GUDYNAS, Eduardo. La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica, cit., p. 66;
ACOSTA, Alberto. Los derechos de la naturaleza: una lectura sobre el derecho a la existência, cit., p. 354.
Repete-se trecho transcrito, que vem logo após a assertiva de Alberto Acosta sobre a possibilidade da pecuária e da
pesca – as quais não estariam, ao menos por princípio, em conflito com os direitos da natureza –, agora em citação
completa. O autor está a se referir aos direitos da natureza: “Estos derechos defienden el mantenimiento de los sistemas
de ida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se
puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus
especies nativas.” ACOSTA, Alberto. Los derechos de la naturaleza: una lectura sobre el derecho a la existência, cit., p.
354.
REGAN, Tom. The case for animal rights, cit., p. 362.
NAESS, Arne. Equality, sameness, and rights. In: Deep Ecology for the twenty-first century, cit., p. 222-224, p. 223.
Idem.
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uma espécie de planta local, a Salix herbacea. Nada obstante, diz Naess que nunca
tentou justificar o fato com o pensamento de que tais plantas possuem um direito
à vida e a prosperar ou um valor intrínseco inferior ao de outros seres vivos ou ao
dele próprio.52
Naess propõe a adoção de dois critérios para operar interesses em conflito:
vitalness e nearness. O primeiro se afigura mais razoável do que o segundo. “The
greater vital interest has priority over the less vital. And the near has priority over
the more remote – in space, time, culture, and species.”53 Entre salvar um humano
e um cão, Naess parece, então, se inclinar por salvar o humano.54 Mas, induvidosamente não parece levá-lo a concluir que o interesse humano por degustar carne
de frango justifique matar o animal, vez que nem mesmo o conflito se dá entre dois
interesses vitais, mas sim entre uma preferência e o mais forte ou um dos mais fortes interesses vitais, qual seja, o de permanecer vivo. Porém, Naess, ao contrário de
Regan, não faz a defesa do vegetarianismo/veganismo.55
Por outros termos: o Direito dos Animais não compartilha do igualitarismo
biosférico, não concorda com a ideia de que todos os seres vivos possuem o mesmo
valor inerente. Por outra: não emprega a expressão direito no mesmo sentido de
Arne Naess, Acosta ou Gudynas. Dizer que os animais têm direito à vida importa
dizer que os seres humanos não podem matá-los (obrigação negativa) a não ser em
legítima defesa ou estado de necessidade, além de poderem ter para com eles dever
de agir (obrigação positiva). Daí porque o Direito dos Animais não vai afirmar que
as plantas têm direito à vida, vez que comer uma alface ou uma cenoura não é o
mesmo que comer um coelho ou um pato. Assim, a vida animal é superior (e não
igual) à vida vegetal, razão pela qual se deve comer vegetais e não animais.56
Para utilizar fator tão ressaltado pela Ecologia Profunda (Arne Naees), a intuição: para além de qualquer elucubração filosófica mais sofisticada, não é o mesmo
cortar um galho de uma árvore ou cortar a pata de um cavalo; arrancar um pé de
cana-de-açúcar não é igual a sangrar um cordeiro. Antes de qualquer reflexão mais
elaborada, a intuição indica isto. Daí que alguém que nunca meditou concentradamente sobre tais questões levaria tranquilamente sua filha para visitar uma colheita
de uvas ou de batatas, mas não levaria a criança para conhecer um abatedouro.
Abatedouros não são locais de visitação. Isto, intuitivamente, quer dizer alguma coisa.
A preocupação de Alberto Acosta é com o bem-estar dos animais, condena a crueldade, os maus-tratos, a experimentação cruel com animais, a utilização agressiva de
52
53
54
55
56

“What I have done here is to try to verbalize an intuition.” Sem embargo, “if there is a choice concerning whether to step
on a Salix herbacea, rather than on the small, more overwhelmingly beatiful and rarer Gentiana nivalis, I unhesitatingly
and deliberately step on the former.” Idem.
“Nearness derives its priority from our special responsibilities, obligations, and insights as humans among humans.” Idem,
p. 222.
A provável opção de Naess não parece se dar pelas mesmas razões segundo as quais Regan chega a mesma conclusão.
Cf. nota de rodapé nº 39.
A lógica de Naess se afigura sobretudo ecocêntrica. Repare-se no trecho a seguir: “the use of threatened species for food
or fur clothing may be more or less vital for certain poor families in non-industrial human communities. But for people who
are not poor, such use is clearly ecologically irresponsible.” Idem. A irresponsabilidade é ecológica e não com o indivíduo.
Subsiste a questão do nivelamento entre animais não-sencientes e vegetais.
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hormônios, la existencia de mataderos en condiciones deplorables ou as touradas.57 No
mesmo sentido, Gudynas propõe outra pecuária.58 Traduzindo: el respeto al valor intrínseco de todo ser viviente se traduz em um bem-estarismo, o que está muito aquém da plataforma do Direito dos Animais. Repita-se: a vaca não tem direito à vida diante da vontade
humana de comê-la. O valor intrínseco da vaca a protege apenas de maus-tratos.
Em que pese Acosta e Gudynas afirmarem que os direitos da natureza não impedem a pecuária ou a pesca – tendo em conta que a pecuária é, v.g., o maior vetor
de devastação da floresta amazônica, além de contribuir para o efeito estufa (gás
metano), a degradação ambiental;59 haja vista a queda vertiginosa do número de
peixes, inclusive com a extinção local ou global de espécies, sem que os ciclos vitais
consigam, pois, repor o número da população, é fenômeno cada vez mais presente,
já que o consumo humano supera a capacidade de reposição do ecossistema marinho –,60 os autores em referência estão indubitavelmente a defender, em nome dos
direitos da natureza, a chamada pecuária sustentável (carne orgânica, boi verde) ou
a pesca sustentável. A fundamentação não é animalista e sim ambientalista.
É possível afirmar que a concepção de valor intrínseco no campo do Direito
dos Animais é bem mais robusta do que a noção que a mesma expressão enverga na
dimensão filosófica que embala os direitos da natureza. Direitos, conforme Regan,
ou interesses, conforme Singer, traduzem conceitos que não encontram paralelo na
Ecologia Profunda: protegem seus titulares como não acontece na Ética Ecocêntrica. Dizer, como fazem os ecologistas, que um porco tem interesse/direito de viver
significa tão somente que ele quer viver, que esta vontade/impulso deve ser, em
alguma medida, levada em conta, mas não ao ponto de nivelar com a vida humana,
de impedir que ele seja morto a fim de comer seu corpo ou fazer da sua pele roupa.
O direito à vida do porco não importa em que ele não possa ser morto a não ser em
legítima defesa ou estado de necessidade, como acontece entre seres humanos.
57

58
59
60

“El trato cruel, el abuso y la muerte de animales son síntomas de una ruptura de nuestra condición de seres que
integramos la naturaleza. Nadie tiene derecho a maltratar a otras especies, a abusar de ellas, a pretenderse con derecho
a dominar y maltratar. Nuestra condición de ser parte de la Pachamama es una ruta de un nuevo aprendizaje que
los pueblos andinos comparten con el conjunto de las sociedades. Esta aproximación replantea prácticas culturales
propias y nos invita a cuestionar otras, incluso algunas calificadas como ciencia, por ejemplo la experimentación cruel con
animales, u otras de producción
y consumo, como la cría masiva de animales en condiciones de irrespeto total a la calidad de vida, o la existencia
de mataderos em condiciones deplorables, o incluso el agressivo uso de productos como son las hormonas… y por
supuesto, las corridas de toros.” ACOSTA, Alberto. Los derechos de la naturaleza: una lectura sobre el derecho a la
existência, cit., p. 371 e 372.
GUDYNAS, Eduardo. La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica, cit., p. 66.
A farra do boi na Amazônia. Greenpeace Brasil. Junho de 2009. <www.greenpeace.org.br>. O nocivo resultado ecológico
da pecuária (mas também das grandes monoculturas, dos agrotóxicos etc.) é reconhecido pelos Estados, inclusive pelo
Brasil. Também pela ONU/PNUMA, em vários documentos.
“Por exemplo: atualmente, apenas 20% das reservas populacionais de peixes comerciais, em sua maioria de espécies
de baixo preço, são subexploradas; 52% são totalmente exploradas sem mais espaço para expansão; cerca de 20%
são sobreexploradas e 8% estão esgotadas. A água está se tornando escassa e há previsão de que o estresse hídrico
aumente quando a distribuição de água satisfizer apenas 60% da demanda mundial em 20 anos. A agricultura teve um
aumento de colheitas devido, essencialmente, ao uso de fertilizantes químicos, que reduziram a qualidade do solo e
não refrearam a tendência crescente de desmatamento (que continua a 13 milhões de hectares de floresta por ano de
1990-2005). A escassez ecológica está, portanto, afetando seriamente a gama inteira de setores econômicos, que são
o alicerce do fornecimento alimentar humano (pesca, agricultura, água doce, silvicultura) e uma fonte crítica de sustento
para a população carente. A escassez ecológica e a desigualdade social são marcas registradas de uma economia
que está longe de se tornar ‘verde’.” Rumo a uma economia verde: caminhos para o desenvolvimento sustentável e a
erradicação da pobreza, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUMA), 2011.
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Dois comentários finais. Regan, embora assevere que não há, ao menos atualmente, qualquer elemento consistente (intelligible and nonarbitrary) que leve
a concluir que natural objects possuem inherent value, não descarta totalmente a
possibilidade.61 Valendo pontuar que o autor sublinha que ser sujeito-de-uma-vida
é condição suficiente e não necessária para se ter valor inerente.62 Por outro lado,
Arne Naess, ao enunciar uma lista de tendências e atitudes que caracterizam os
adeptos do Movimento da Ecologia Profunda, registra que o vegetarianismo total
ou parcial são compatíveis com a Ecologia Profunda, lifestyle. Fica, desta maneira,
patente a diferença entre Naess e Callicott, este último declarado adversário do Direito dos Animais.63 Já Arne Naess, conquanto não defenda o Direito dos Animais
e computada a possibilidade de conflito entre uma visão ecocêntrica e uma visão
individualista, colisão que se supõe seria resolvida, nesta linha, em favor do ecossistema, não parece afastar, ao menos não peremptoriamente, o Direito dos Animais
por incompatibilidade com a Ecologia Profunda.64 Vale lembrar que a Ecologia Profunda é definida como movement, com uma abertura, permeabilidade. E que, neste
movimento, o Direito dos Animais pode ser uma tendência para mais do que uma
atitude optativa (moralmente não obrigatória) de cada um. Perguntas mais profundas, cada vez mais profundas (como Naess caracteriza o movimento da Ecologia
Profunda), podem levar a esta resposta conclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1) A compreensão dos direitos da natureza não é a mesma encampada pela
ONU/PNUMA, Rio + 20, sob os rótulos de economia verde e desenvolvimento sustentável, porquanto esta é assumidamente antropocêntrica.65
2) A previsão dos direitos da natureza pela Constituição do Equador denota
fontes diferentes de sustentação: a noção de bem-viver a revelar cosmovisão ameríndia, e o ecocentrismo, conforme a tradição europeia e estadunidense. A compatibilidade entre as perspectivas não fica muito clara.
3) Parece certo dizer que a constitucionalização da teoria dos direitos da natureza não se deveu a um amplo consenso social a respeito do seu conteúdo ético,
61
62
63
64
65

REGAN, Tom. The case for animal rights, cit., p. 245, 246, 362, 363.
Idem, p. 246.
De Callicott: Uma questão triangular e Libertação dos Animais e Ética Ambiental: novamente juntas. Os textos podem ser
encontrados em Os animais têm direitos? Perspectivas e argumentos. (Org. e trad. Pedro Galvão) Lisboa: Dinalivro, 2010.
Na minha leitura, a Plataforma Comum da Ecologia Profunda não se afigura inconciliável com a Ética Animal, pelo
contrário até.
Às vésperas da Rio + 20, a ONU (PNUMA) lançou o GEO 5 (Global Environment Outlook) – Environment for the future
we want, voltado também para a Rio + 20. A concepção antropocêntrica é assumida logo no início do documento: “The
Earth System provides the basis for all human societies and their economic activities. People need clean air to breathe,
safe water to drink, healthy food to eat, energy to produce and transport goods, and natural resources that provide the raw
materials for all these services.” Conforme o GEO 5, desenvolvimento sustentável é uma medida, almejada, na relação
entre a humanidade e Earth’s resources. Problematizando a questão e questionando esta perspectiva, também com
esteio no Direito dos Animais, confira-se: LOURENÇO, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Sustentabilidade
insustentável? In: A sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces. Campinas: Milenium, p. 297-318, 2012. Tb., dos
mesmos autores, Sustentabilidade; Economia Verde; Direito dos Animais; Ecologia Profunda: algumas considerações. In:
Revista do Instituto do Direito Brasileiro. N. 1. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, p. 365-404, 2012.
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razão pela qual não se afigura preciso/seguro afirmar que a sociedade equatoriana
rompeu com o antropocentrismo.
4) Dado o grau e extensão do arraigamento da visão antropocêntrica, a previsão
constitucional (Equador)/legal (Bolívia) tem caráter de divisar um futuro possível e
esperado, confrontando percepções tradicionais, muitas vezes adormecidas pela ausência de crítica. Traduz uma alavanca jurídica, de alto efeito hermenêutico irradiado
pelo sistema normativo, em direção à ruptura com a concepção antropocêntrica.
5) Estamos agora no limiar de mais uma vaga de ampliação do círculo daqueles considerados titulares de direitos. Antes os estrangeiros, as crianças, as mulheres, os escravos, os negros, os índios. A época contemporânea conhece a reivindicação pelos direitos dos animais, pelos direitos da natureza. Estende-se, em mais um
capítulo da história, o universo dos sujeitos de direito. É a passagem da filosofia, da
ética animal e ecológica para o campo jurídico. E o portal já vem sendo passado. A
Constituição do Equador e, na Bolívia, a Lei da Mãe Terra já cruzaram a fronteira.
A própria Carta Magna boliviana convida a ver os animais como sujeitos e não objetos. Na Suíça, Áustria e Alemanha já se sabe, pela redação legal explícita, ao menos,
que animais não são coisas. Em paralelo, interpretações de textos legais tomam a direção da afirmação da existência de sujeitos de direito para mais dos seres humanos.
6) Não é possível aceitar desprezo pelo caráter normativo dos direitos da natureza. Ora, assentado está que Constituição é norma, todos os seus preceitos são
normativos. O mesmo se diga para a Ley de Derechos de la Madre Tierra. Afirmar
que os direitos da natureza são retóricos, vazios de juridicidade, é desqualificar a
Carta Magna, ignorar um caminho doutrinário de décadas que assentou as bases da
força normativa da Constituição: não existe dispositivo constitucional desprovido
de eficácia jurídica. Não são galimatías (Acosta) e nem estão fadados a ser derechos
dormidos (Gargarella). Depreciar ou desacreditar a constitucionalidade (ou legalidade) de tais direitos se explica por uma pré-compreensão reacionária, entrincheirada nos bunkers do antropocentrismo, que insiste em pelear em uma guerra que cada
vez mais se revela perdida.
7) Fato é que a previsão normativa, e logo em nível constitucional, dos direitos
da natureza é de um ineditismo sem par, representando um pioneiro abrir de portas para uma nova era (não a intitulada Anthropocene Epoch), cerrando a porta da
carcomida (e suicida) ideia de que a humanidade é o centro de tudo, que o mundo,
o universo, que toda a vida gira a seu redor e só ganha valor (instrumental) nesta
medida. É manifesta a dimensão simbólica trazida pela juridicização dos direitos da
natureza,66 não no sentido de uma legalidade nominal e sim no viés de otimização
da eficácia/efetividade destes novos direitos, desta nova titularidade.67 A dimensão
simbólica, que é entretanto uma dimensão profética ou sinalizadora de que a história
da afirmação dos sujeitos de direito não encontra término na natureza, pode ter des66
67

ACOSTA, Alberto. Discurso de renúncia da função de Presidente da Assembleia Constituinte do Equador. 23 de junho de
2008.
Reza a Carta equatoriana no art. 11, 5: “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva
vigencia.”
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dobramento e se completar/aperfeiçoar com o reconhecimento de que os indivíduos
que fazem parte da teia da vida (Capra), da natureza, são titulares de direitos, ou
seja, direitos dos animais.
8) Do contrário, o antropocentrismo não estará plenamente superado, pois permanece a interrogação: por qual motivo somente os seres humanos seriam, singularmente, titulares de direitos? Por qual razão apenas reconhecer, fora da humanidade,
um sujeito de direitos que seja coletivo? Por que a natureza seria a única titular de
direitos para além dos animais humanos? Por que uma leoa, um condor, um jacaré,
um tubarão ou chimpanzé não seriam sujeitos de direito? Enfim: qual a fundamentação que explica admitir que cada ser humano, todos também integrantes da natureza, é sujeito de direito e negar o mesmo para cada animal não-humano (deixando
de lado por ora [exclusivamente em função da linha argumentativa deste trabalho]
a discussão da senciência e, assim, a questão de reconhecer titulares individuais de
direitos para além da animalidade)?
9) Se não é certo convergir todos os humanos em uma coletividade para efeito
de tê-la, apenas ela, como sujeito de direito, não é certo também para os animais.
Fundir todos os animais na Pachamama é um totalitarismo coletivista, fazendo que
os rostos se esvaneçam, que as subjetividades não se divisem, em prol de uma coletividade que não os tem enquanto seres individuais, capitulando a uma instrumentalização, a um utilitarismo, tudo mais conveniente a interesses humanos do que
admitir que cada animal possui direitos.
10) No início deste artigo, afirmou-se uma sensação de estranhamento pela
normatização, em primeiro lugar, dos direitos da natureza e não dos direitos dos
animais, estes ainda aguardando a sua vez. Mas, bem percebido, não há nada de
estranho. É que é mais palatável para o gosto geral dizer que os Andes têm direito à
manutenção do seu ecossistema, da sua biodiversidade, do que dizer que os animais
têm direito à liberdade e por isto não podem ser trancafiados em gaiolas ou jaulas.
Menos estranho defender que um cão possui direitos do que a tese de que um rio
possui direitos. É mais fácil ser contra a mercantilização da natureza, a privatização
da água, defender la eliminación de critérios mercantiles para utilizar los servicios
ambientales (Acosta), do que ser contra a comercialização de animais (um dos mais
rentáveis do mundo), do que defender que animais não são propriedades. É menos
problemático sustentar que o Rio São Francisco não deve ser contaminado do que
sustentar que os animais não devem sofrer experimentações, vivissecção, ainda que
tais experimentos tragam proveito para demandas humanas. Mais fácil aceitar que
a Floresta Amazônica tem direito ao seu ciclo natural, ao seu bioma, do que aceitar
que os animais têm direito aos seus corpos. Com menor resistência se depara a
assertiva de que não se deve derrubar mais árvores de pau-brasil do que a assertiva
de que não se deve continuar a matar animais para alimentação, salvo estado de
necessidade. Mais provável convencer de que é preciso proteger os ursos pandas
em função da ameaça de extinção do que convencer a não matar frangos ou porcos,
multiplicados e criados aos milhares para comida.
11) Sem dúvida, a pauta dos direitos da natureza é menos extravagante, exótica, menos conflituosa com a cultura humana tradicional, seus interesses, do que os
direitos dos animais. É, segundo o senso comum, mais admissível dizer, como faz
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Alberto Acosta, que “los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de
la Naturaleza, y viceversa”68 do que dizer que os direitos humanos se complementam com os direitos dos animais e vice-versa. Ainda que as duas afirmações sejam
verdadeiras, entendendo que tanto os direitos da natureza quanto os direitos dos
animais conformam (limitam e condicionam) os direitos humanos,69 a verdade é
que o choque proporcionado pelos direitos dos animais naquilo que comumente se
concebe como direitos humanos é mais traumático.
12) Não é possível resumir a constitucionalidade dos direitos da natureza
como expressão de normatividade programática, nomeadamente para negar eficácia
positiva. É possível extrair obrigação de fazer e obrigação de dar com esteio nos direitos da natureza; seja pelo reconhecimento de que revestem normas definidoras de
direitos seja pelo reconhecimento da eficácia positiva das normas programáticas.70
13) A rigor, é cabível indagar até que ponto a previsão jurídica dos direitos
da natureza importou em ruptura com a concepção antropocêntrica. Ou se a lógica
antropocêntrica pode remanescer disfarçada na conferência dos direitos da natureza.
O art. 2º, 4, da Lei da Mãe Terra, com a rubrica Respeto y defensa de los Derechos
de la Madre Tierra, é emblemático, fornece uma pista do caldo que ensejou a preceituação normativa e está a demandar uma hermenêutica salvadora, diferente da
tradicional, a bem da tese do rompimento com o antropocentrismo: “El Estado y
cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las
futuras.” Isto é: a solidariedade intergeracional enunciada pelo dispositivo para não
ser antropocêntrica (gerações humanas) deve abarcar as gerações (atuais e futuras)
de quaisquer seres não humanos.
14) Direitos da natureza não são direitos individuais, são direitos coletivos;
em suma, de uma única coletividade, a natureza. Direitos da natureza não são direitos de cada árvore ou de cada animal. São direitos de um conjunto amorfo, onde
o todo vale mais do que as partes, onde estas acabam por ter eminentemente valor
instrumental, valorizadas pelo ecossistema. As árvores e os animais, por exemplo,
são antes recursos naturales ou patrimônio natural, isto é, são antes coisas do que
sujeitos; vez que a titularidade de direitos é afirmada apenas para a natureza, para
a coletividade.71
15) Vez que os direitos da natureza são de caráter coletivo e os direitos dos
animais são direitos individuais, diferença esta que não é pequena, é colossal, pode
haver conflito entre direitos dos animais e direitos da natureza.
16) Por outro lado, importa notar que a doutrina regular, mais difundida, do
Direito dos Animais é refratária em admitir direitos (ou interesses) para além dos
68
69
70
71

Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, cit.
A decisão do caso Vilcabamba, o leading case antes citado, afirma exatamente uma conformação de comportamento
humano em função dos direitos da natureza, descaracterizando conflito.
A previsão dos direitos da natureza se encaixa perfeitamente no modelo do constitucionalismo dirigente. Acerca
especificamente do reconhecimento da eficácia positiva das normas programáticas: OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de.
Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 401-416.
Como escreve Alberto Acosta: “la Naturaleza no es solamente un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de
alguien, sino también un sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal.” ACOSTA, Alberto. La naturaleza
como sujeto de derechos, cit.
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animais (e, como se viu, mesmo para todos eles, em causa do critério da senciência –
zoocentrismo ou biocentrismo mitigado), não assumindo outros seres individuais fora
da animalidade, como as plantas, ou mesmo a natureza como titular de direitos. Assim, muitos vão afirmar que as plantas e a natureza ostentam mero valor instrumental.
17) Conclui-se que a expressão valor intrínseco tem um conceito para o Direito dos Animais e outra acepção na filosofia que embasa os direitos da natureza.
A Ecologia Profunda amplia o universo daqueles que são vistos como detentores
de valor inerente se comparada com a posição prevalente (não a única) no Direito
dos Animais. Todavia, notadamente no que tange aos animais, o valor inerente da
Ecologia Profunda é menos forte ou protetivo do que aquele professado no campo
da Ética Animal (seja Singer ou Regan, por ex.).
18) Tendo isto em conta, não é certo afirmar que os direitos da natureza representem necessariamente um passo mais adiante em relação ao Direito dos Animais.
Pois, ao mesmo tempo em que amplia o âmbito da moralidade, amesquinha a vida
individual em vista do conjunto. O respeito que os direitos da natureza reivindicam
(Acosta Gudynas), o qual no que se refere os animais capitula a um bem-estarismo
enquanto meta em si, é menos intenso do que o respeito que o biocentrismo mitigado do Direito dos Animais requer.
19) A normatização dos direitos da natureza pode significar um impulso, uma
facilitação, uma porta para o reconhecimento dos direitos dos Animais, embora possa também se colocar como obstáculo à sua expansão.
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Do acesso à justiça: a garantia fundamental
dos direitos humanos
Acess of justice: the fundamental
guarantee of human rights
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RESUMO
O acesso à justiça e aos direitos é a garantia máxima da efetivação dos direitos
e garantias fundamentais. Sem ele, os direitos humanos declarados e propagados
nos tratados internacionais se transformam em meros objetos de observação sem
qualquer eficácia concreta. Expressamente previstos nas constituições ou na forma
de princípios implícitos, os direitos fundamentais, devem sair do mundo das ideias
e, principalmente, do mundo teórico jurídico e ganhar vida concreta no interior da
sociedade. O presente trabalho se baseia nas ideias de Bobbio, cuja visão “neo-positivista”, atribui novos contornos aos direitos humanos. Dessa forma, se tem visto em
vários lugares do mundo, o que se faz através da revisão teórica de diversos autores,
é que não basta um rol de direitos, ditos fundamentais, previstos, ainda que em
texto constitucional, para que eles estejam efetivamente garantidos. O pleno acesso
a esses direitos e a um ordenamento jurídico justo deve ser visto, também, como
um direito fundamental a ser alcançado. O acesso a um ordenamento jurídico justo
serve de amparo e instrumento para a realização dos demais direitos fundamentais,
quando estes não forem naturalmente aceitos ou respeitados. Trata-se de um direito
que garante os outros direitos. Uma garantia de todas as demais garantias.
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ABSTRACT
Access to justice and rights is the ultimate guarantee of the realization of fundamental rights and guarantees. Without it, human rights declared and propagated in in1
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ternational treaties become mere objects of observation without any actual effectiveness.
Expressly provided for in constitutions or in the form of implicit principles, fundamental
rights, must leave the world of ideas, and especially the world’s legal theorist and gain
practical life within society. This work is based on the ideas of Bobbio, whose vision “neo-positivist”, gives new dimensions to human rights. Thus, we have seen in several places
in the world, what is done through literature review of several authors, is not just a list
of rights, said fundamental, provided, even in constitutional text, so they are effectively
guaranteed. Full access to these rights and to just legal system must be seen also as a fundamental right to be reached. Access to a just legal system serves as an instrument for the protection and realization of other fundamental rights, when they are not naturally accepted
or respected. It is a law that guarantees the other rights. A guarantee of all other warranties

KEYWORDS
Human Rights; Fundamental rights; Access to Justice.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Atualmente tem-se visto nas mais variadas formas, a desvalorização dos Direitos Humanos Fundamentais. As violações e mutilações dos diferentes direitos
relativos à natureza do homem passam a sensação de que o conceito de dignidade
humana, construído no decorrer do tempo, sofre um processo de relativização ou até
mesmo de diminuição da sua esfera de influência.
Alguns podem entender que o processo de reconhecimento desses direitos não
terá fim, outros que os direitos já existem e vão sendo apenas reconhecidos com o
desenvolvimento da sociedade, e ainda há aqueles que consideram que os direitos fundamentais do homem já foram todos identificados e que os novos direitos são apenas
reflexos daqueles já considerados. No entanto há unanimidade entre os estudiosos, no
sentido de que o que se ainda não alcançou foi a devida proteção dos mesmos.
O Acesso à Justiça tem o poder-dever de instrumentalizar essa busca de proteção dos direitos atualmente reconhecidos e ainda os que estão por vir. Um acesso
amplo e irrestrito, não somente ao aparato judicial disponível, mas a todo e qualquer
meio que possibilite e potencialize a consecução de tal fim.

I – DESENVOLVIMENTO
1. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS
1.1 ORIGEM
A origem dos direitos humanos está localizada na antiguidade clássica. Ainda
com o nome de direito natural, Sófocles invocava o direito de enterrar o morto. Esse
direito tinha forte apelo teológico, como era característica daquela época. Muitos
direitos eram inalienáveis por que as divindades assim os tinham determinado.
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Dessa forma, como trata Paulo César Santos Bezerra3, o jusnaturalismo é o
marco inicial dos direitos humanos.
No entanto, o direito natural, como é visto hoje, passou por diversas transformações, que pouco ou nada, guardaram da simples ideia defendida por Sófocles.
A secularização da cultura transforma o direito natural, deixando-o racional e
colocando o homem como o centro e sujeito principal do objeto. As divindades, ou
o Deus uno deixam de ser a origem dos direitos naturais, passando a razão humana
a ser a grande efusora dos direitos até então existentes.
Nesse sentido, os direitos do homem podem ser vistos como a face universal
dos direitos naturais, tendo validade em todas as regiões, povos e tempos.
Na Revolução Francesa, com a Declaração de 1789, a humanidade apresenta
um conjunto de princípios baseados no ser humano como sujeito principal da organização da sociedade. Há, claramente, sinais de que a preocupação é dar ao homem
garantias e defesas contra a arbitrariedade do Estado, até então, opressor e absoluto.
Para Paulo César Santos Bezerra, “a ordem política ganha legitimidade na medida em que se transfere para o âmbito da convenção, da lei positiva, o que está impresso na lei natural”4. O mesmo autor coloca como contra peso, que a lei natural
não poderá ser exorbitada pelo domínio da soberania política, pois esse é suportado
e legitimado por aquela. Basicamente a ideia é que o direito natural fundamenta a
formação da sociedade e o pacto que forma a ordem política. Mas quando essa ordem
entra em choque com o direito natural fundante, ela se torna ilegítima.
O apogeu do jusnaturalismo, segundo Barroso, foi o advento do Estado liberal, com
a codificação dos direitos naturais de forma generalizada nos textos escritos. Nos ordenamentos jurídicos a ideia predominante de revolução foi transformada em conservação.
Paulo César Santos Bezerra faz interessante análise dos direitos naturais, ao
tratá-los sob dois enfoques: como um supradireito e como direito oposto ao direito
positivo. No primeiro, o direito natural é visto “como princípio geral que estaria a
dirigir todo o ordenamento jurídico positivado, portanto em relação de simbiose com
este”5. Nesse sentido a força que impõe esses direitos está na sua própria natureza
de princípios supremos, universais e necessários e não na força da coerção material.
Na segunda perspectiva, direito natural é aquele “que não foi criado pela lei
nem pelos juízes, ao suprirem as lacunas desta, nem pela sociedade, mas que tem
uma existência anterior e independente dos mesmos.”6
Mas é na Segunda Guerra Mundial que o conceito de direitos humanos atinge o patamar atual. O juspositivismo, corrente jurídica oposta ao jusnaturalismo,
concretizado de forma radical pelo regime de Adolf Hitler, mostrou ao mundo que
anterior ao ordenamento jurídico vigente, deveria existir um conjunto de valores e
princípios que fossem superiores ao que estava no texto constitucional positivado.
Houve uma crise de identidade nos juristas de todo o mundo, que na época, aceitavam o positivismo kelseniano, quase que como um dogma inabalável.
3
4
5
6

BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 15.
BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 17.
BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 15.
BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 15.
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Kelsen, democrata que era, com certeza, não teve a intenção ou participação
na elaboração das leis nazistas, mas não há que se negar que foi a sua teoria pura
do direito que forneceu o subsídio necessário para a legitimação das barbáries
cometidas contra os judeus e demais minorias7.
Ora, o formalismo da teoria pura, retira do jurista qualquer possibilidade de
análise do conteúdo normativo. A valoração do objeto imperativo contido na norma
passa a ser objeto de estudo de outras ciências, mas não do direito.
Norberto Bobbio sintetiza de forma clara a visão positivista da ciência jurídica:
A característica fundamental da ciência consiste em sua avaloratividade, isto
é, na distinção entre juízos de fato e juízos de valor e na rigorosa exclusão
destes últimos do campo cientifico: a ciência consiste somente em juízos de
fato8.
[...]
O positivismo jurídico representa, portanto, o estudo do direito como fato,
não como valor: na definição do direito deve ser excluída toda qualificação
que seja fundada num juízo de valor e que comporte a distinção do próprio
direito em bom e mau, justo e injusto9.

Das palavras de Bobbio, que era um positivista, pode-se inferir que o positivismo jurídico, foi um dos alicerces ideal para que Hitler justificasse toda a sua
barbárie. A flagrante injustiça cometida na Alemanha nazista, aos olhos dos juristas,
era totalmente legal, estava pautada em normas criadas com respeito ao Princípio da
Legalidade, pelo menos a legalidade formal, que era a versão que predominava no
positivismo da época. Eram normas, portanto, válidas e vigentes.
Ainda, pode-se dizer que dentro do ordenamento jurídico alemão da época,
eram consideradas justas. As prisões, os campos de concentração, os testes genéticos e científicos, o confisco de bens, os guetos, enfim toda a violência perpetrada
pela polícia alemã era considerada justa. Ora, como diz Bobbio, “uma norma jurídica é justa pelo único fato de ser valida (isto é, de provir da autoridade legitimada
pelo ordenamento jurídico para por normas)”10.
Nota-se que passado o julgamento de Nuremberg, a comunidade jurídica, percebeu que o positivismo extremado poderia levar novamente a uma situação de
calamidade como a vivida na Alemanha nazista, e revisitando ideias jusnaturalistas,
temperou o positivismo, criando o que se chama hoje de pós-positivismo.
Marmelstein explica:
Foi diante do “desencantamento” em torno da teoria pura que os juristas desenvolveram uma nova corrente jusfilosófica que está sendo chamada de pós-positivismo, que poderia muito bem ser chamado de positivismo ético, já
que o seu propósito principal é inserir na ciência jurídica os valores éticos
indispensáveis para a proteção da dignidade humana.11
7
8
9
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MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 10 e 11.
BOBBIO, Norberto. O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, p. 135.
BOBBIO, Norberto. O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, p. 136.
BOBBIO, Norberto. O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, p. 137.
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 11.
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Dessa forma, os valores éticos voltam a ser objeto de estudo do jurista, e ganham importância dentro do ordenamento jurídico. Ora, apesar de sempre terem
sido considerados apenas conselhos morais sem força jurídica, eles se encontravam
nas Constituições, e justamente esse fato faz com que estas ganhem um papel fundamental na nova concepção positivista.
São as palavras de Marmelstein:
Antes com o positivismo kelseniano, tudo girava em torno da lei, e a lei,
qualquer que fosse seu conteúdo, era tudo; agora, com o pós-positivismo, a
lei cede espaço aos valores e aos princípios, que se converteram “em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”12, tornando “a teoria dos princípios hoje coração das
Constituições”13.14

O trecho acima, baseado nas lições de Paulo Bonavides, mostra claramente a
importância que alcança a Constituição e todas as normas – leis e, agora, também
os princípios – contidas nela. Os princípios são agora tratados como leis, ou seja,
possuem a força jurídica que antes não tinham, e, portanto, passam a ser a base de
todo o ordenamento jurídico. É a positivação do direito natural15.
Dessa forma a ideia da pirâmide de Kelsen16 continuaria a ser aceita. A constituição seria a base do ordenamento, dela emanando as leis e princípios fundamentais que são o critério de legitimidade das demais leis infraconstitucionais.
O resultado dessa nova visão do positivismo é o aumento da importância das
matérias colocadas no texto constitucional, uma vez que dela sairá todos os comandos normativos que incidirão nos demais complexos legais infraconstitucionais, e
por reflexo nas relações objetos dessas leis. Não há que se falar então mais em princípios com a dimensão puramente valorativa. Atribui-se a eles eficácia jurídica ou
aplicabilidade plena, direta e imediata.
Os direitos fundamentais, em sua origem direitos naturais, são positivados nas
constituições dos Estados liberais, e após a metade do século XX se transformam
em direito humanos, universais e que devem ser respeitados por todos os povos.
No entanto, essa linha cronológica é meramente didática, uma vez que nem
sempre os termos e conceitos foram unânimes pelos estudiosos do direito e da sociologia. O que se quer demonstrar, é que o processo de construção e delimitação
dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, foi
demorado e feito paulatinamente, e não de uma vez só, o que leva a constatação de
que ainda não atingiram sua plenitude e talvez nunca a atinjam.
12
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BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 237.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 253.
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 12.
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 12.
Segundo Hans Kelsen a validade de uma norma está sempre na norma hierarquicamente superior. Dessa forma se
faz alusão a uma pirâmide onde todas as normas, em sentido amplo, são fundamentadas por outra hierarquicamente
superior, que é validada por outra, e assim sucessivamente, até atingir o topo da pirâmide, onde se localiza a norma
fundamental, que segundo o autor seria a “Constituição determinada, efetivamente estabelecida, produzida através do
costume ou da elaboração de um estatuto, eficaz em termos globais[...]”. (Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins
Fontes, 1991, p.214)
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A busca pela proteção desses direitos é um processo infinito. Enquanto viver
um só homem na Terra, estar-se-á em busca de seus direitos e garantias fundamentais, humanas e de sua personalidade.

1.2 CONCEITO
Os diferentes autores por todo o mundo têm tratado os conceitos de direitos
humanos e direitos fundamentais, muitas vezes como sinônimos, ou em outros casos, diferenciando-os de forma que mais se identificam do que se distinguem. A
questão é que, muito desses direitos, tanto figuram na lista de direitos humanos
como no rol dos direitos fundamentais, principalmente nos países democráticos.
Paulo Cezar Santos Bezerra assevera, compactuando com o exposto por Antonio E. Perez Luño, que, apesar de muitas vezes os termos direitos fundamentais
e direitos humanos serem usados como sinônimos, há uma diferença de alcance,
exposto pela doutrina, entre os dois termos. “Há uma propensão doutrinal e normativa para designar os direitos positivados em nível interno, e direitos humanos seria
mais usual para denominar os direitos naturais positivados nas declarações, tratados
e convenções internacionais, assim como aquelas exigências básicas relacionadas
com a dignidade, liberdade e igualdade da pessoa que não tem alcançado um estatuto jurídico-positivo”17.
Nota-se nessa primeira ideia que o conceito de dignidade humana está profundamente enraizada ao conceito de direito fundamental e veremos que assim também
o é com os direitos humanos18. Talvez essa seja uma semelhança entre os dois
conceitos. A linha mestra que liga o gênero, direitos humanos, à espécie, direitos
fundamentais, como afirma Sergio Pinto Martins19.
Os direitos humanos, nessa perspectiva, seriam como um amplo espectro de
direitos naturais do próprio homem, existentes anterior e independentemente de sua
positivação. Direitos esses, que por serem atemporais e universais, estariam expressos em tratados e convenções internacionais.
Sergio Pinto Martins entende os direitos humanos, também, decorrentes do
direito natural. “São direitos inerentes à condição humana que ainda não foram
positivados”, e nesse aspecto aproxima o conceito de dignidade da pessoa humana.
Continua Martins dizendo que “são direitos anteriores ao reconhecimento no direito
positivo do Estado ou no Direito Internacional”20.
Interessante essa última afirmação de Martins, ao mencionar que os direitos
humanos antecedem o reconhecimento internacional. E assim realmente o são. Seria totalmente descabido pensar que o homem só teria direito a vida a partir do
momento em que se convencionou internacionalmente que assim o seria. O que
se pode falar, e então embasado na própria história dos direitos, é que antes do seu
17
18
19
20

BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 19.
BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 23.
MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2008, 47.
MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2008, 48.
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reconhecimento pela comunidade internacional, ainda que se admita sua existência
não haveria que se falar em garantia ou efetivação do direito do homem.
A origem dos direitos humanos varia segundo as principais teorias jurídicas
existentes. Sergio Pinto Martins trabalha com quatro dessas teorias: a jusnaturalista, a juspositivista, a moralista e a histórica. Para ele a fundamentação dos direitos
humanos segundo a teoria jusnaturalista seria que esses “têm uma ordem superior
universal, imutável e inderrogável”. Decorrem, portanto da natureza e não dos legisladores, tribunais ou juristas21.
A teoria juspositivista considera como direitos humanos apenas aqueles que
estão expressos na legislação de cada Estado. Para os moralistas, os direitos humanos derivam da consciência moral de um determinado povo. Sergio Pinto Martins
fala em um espírito razoável22. Um dos expoentes dessa teoria é John Rawls, para o
qual a teoria da justiça é uma teoria de sentimentos morais, que estabelece os princípios que governam nossa força moral23.
Por fim, a teoria histórica considera que os direitos humanos derivam da própria vivencia da humanidade. Resultam das conquistas e embates que acontecem
durante as diferentes épocas, portanto, surgem de forma gradual.
A nosso ver coadunando com Sérgio Pinto Martins, não se deve aderir radicalmente a qualquer das teorias apresentadas, mas, pelo contrário, entrelaçá-las de
forma a atingir o verdadeiro cerne da questão dos direitos humanos.
Rogério Gesta Leal trata os direitos humanos como direitos históricos que
foram se desenvolvendo no decorrer dos ciclos econômicos, políticos e culturais
através dos quais passaram a humanidade. Segundo ele, os direitos relacionados ao
homem foram se incorporando às ideias políticas e depois ao plano jurídico24.
Pode-se identificar que a tomada do poder pela burguesia, consubstanciada no
surgimento dos Estados modernos, foi o momento de reconhecimento dos direitos
fundamentais. Certamente que o que se está a dizer não é que os direitos fundamentais surgiram com o Estado burguês, mas que ganharam vida com seu reconhecimento através de sua positivação. Direitos como à vida, à liberdade, honra etc.
sempre existiram, mas com a sua inclusão nos ordenamentos jurídicos alcançaram
o patamar necessário para sua reivindicação e garantia.
Nesse sentido Alexandre de Moraes ensina de forma clara:
Assim, a noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da
ideia de constitucionalismo, que tão somente consagrou a necessidade de insculpir em rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, derivado diretamente da soberana vontade popular.25
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MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2008, 50.
MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2008, p. 51.
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Para Alexandre de Moraes, os direitos fundamentais são “o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o
respeito a sua dignidade, por meio de da proteção contra o arbítrio do poder estatal,
e o estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade humana”26.
De novo nota-se a presença da dignidade da pessoa humana permeando o conceito de direito fundamental. Da mesma forma o faz Marmelstein:
[...]
Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia
de dignidade da pessoa humana e da limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por
sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento
jurídico27.

Pode-se relacionar, de forma simples, mas didática, os direitos fundamentais
com os direitos humanos que positivados na Carta Magna dos diversos países, formariam as principais garantias dos indivíduos naquela nação.
Tão conexos estão os dois conceitos que Alexandre de Moraes chega a nomeá-los
de “direitos humanos fundamentais” praticamente sedimentando os dois conceitos:
Os direitos humanos fundamentais, portanto, colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o
pleno desenvolvimento da personalidade humana.28

Na mesma linha Rogério Gesta Leal trata ambos conjuntamente trazendo a
ideia de que “os Direitos Humanos e Fundamentais se constituem na garantia social
da ação de todos para assegurar, a cada um, o seu usufruto na garantia externa e
extrajurídica de tais direitos, ancorados em prévias e sempre conquistadas acepções
de democracia e de justiça social.”29
Interessante a relação feita por Marmelstein ao dizer que “eles (os direitos
do homem) são a matéria-prima dos direitos fundamentais, ou melhor, os direitos
fundamentais são os direitos do homem positivados”30.
No entanto, apesar da existência uma diferença conceitual entre ambos os
institutos, como já demonstrado, na qual os direitos humanos se identificam com
as relações internacionais, geralmente usados em tratados e convenções, e direitos
fundamentais, aos direitos e garantias internos, principalmente expressos nas constituições nacionais, o que se deve analisar, pela importância e proximidade dos con26
27
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MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2007, p.20.
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ceitos, é que o importante é estarem, Direitos Humanos ou Direitos Fundamentais
efetivamente garantidos nos ordenamentos jurídicos por todo o mundo.
A doutrina se utiliza de forma abrangente da técnica de classificação dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões31. As três primeiras gerações são
unânimes, sendo que as seguintes podem variar de autor para autor. Segundo Sergio
Pinto Martins, o primeiro a usar essa terminologia foi Karel Vasak, que foi um Diretor do Departamento Jurídico da UNESCO32.
A primeira dimensão dos direitos fundamentais abarca os direitos civis e políticos, ou seja, os direitos relacionados à propriedade, à liberdade, à igualdade, à
segurança. São os “direitos inerentes à individualidade, tidos como atributos naturais, inalienáveis e imprescritíveis, que por serem de defesa e serem estabelecidos
contra o Estado, têm especificidades de direitos negativos”, nas palavras de Paulo
Cezar Santos Bezerra.
A segunda dimensão é composta de direitos sociais, econômicos e culturais.
De caráter positivo – ensejam uma atuação positiva de prestação e efetivação do
Estado –, são embasados no Princípio da Igualdade Sergio Pinto Martins os trata
como “direitos de crédito contra o Estado”33.
Os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos formam a terceira dimensão dos direitos fundamentais, e são chamados de solidariedade, pois o titular
não é mais apenas um indivíduo, mas sim uma categoria ou grupo de pessoas. Rogério Gesta Leal cita como exemplos dessa dimensão os direitos do Consumidor e
a questão ecológica34.
Os direitos fundamentais da quarta dimensão, ou chamados de direitos no35
vos , são os direitos de bioética – referentes à biotecnologia, à bioética e à regulação da engenharia genética, entre outros.
A quinta, e atualmente última dimensão, refere-se aos direitos virtuais, provenientes da informática, e da realidade virtual. Rogério Gesta Leal os define como
“os advindos com a chamada realidade virtual, que compreendem o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o rompimento de fronteiras,
estabelecendo conflitos entre países com realidades distintas”36.
Podemos ainda falar dos direitos fundamentais classificados como objetivos
e subjetivos.
31
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do Advogado, 2000, p. 45.
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Paulo César Santos Bezerra, analisando um julgado do Tribunal Constitucional Espanhol delimita o conceito de direito fundamental subjetivo como “direitos
dos indivíduos não só enquanto direitos dos cidadãos em sentido estrito, senão enquanto garantia de um status jurídico ou de liberdade, num determinado âmbito de
existência” e de direito fundamental objetivo como
os elementos essenciais de um ordenamento objetivo da comunidade nacional, enquanto configura como marco de uma convivência humana justa e pacífica plasmada historicamente no Estado de Direito e, mais tarde, no Estado
Social de Direito e no Estado Social Democrático de Direito37.

Essa divisão, que já vem sendo feita pela doutrina38, se ampara do lado objetivo em direitos que, se positivados no ordenamento jurídico, serão considerados
como fundamentais e do lado subjetivo em direitos que são anteriores à própria
Carta Suprema daquela nação. Há ainda uma visão, que entende que os direitos
fundamentais procedem de uma ordem de valores anterior ao ordenamento, mas só
adquirem natureza de direito fundamental pela positivação (tese mista)39.
Para finalizar essa breve análise conceitual dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, fundamentando a conclusão chegada de que as definições ora
utilizadas servem apenas para, didática e sistematicamente, colocar-se os conceitos
trabalhados em seus devidos lugares, utiliza-se de forma apropriada de um pensamento de José Afonso da Silva, segundo o qual, os
A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta
essa dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem,
direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais,
liberdades públicas e direitos fundamentais do homem,
[...]
os direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a
este estudo, por que, além de referir-se a princípios que resumem a concepção
do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é
reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre
e igual de todas as pessoas.40

1.3 FUNDAMENTAÇÃO
Independente da nomenclatura ou conceituação doutrinária utilizada, certo é
que, a fundamentação para os direitos humanos e consequentemente para os direitos
37
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fundamentais reside na noção de dignidade da pessoa humana. Nesse sentido conclui Paulo Cesar Santos Bezerra que
o caminho, portanto, para se saber o que é justo e razoável não é perguntar-se se
está de acordo com a natureza humana, e sim se é razoável, se realiza um bem
essencial à pessoa. Assim, a dignidade da pessoa humana não deve ser definida
a partir da natureza humana, mas nas relações que os homens estabelecem com
os seus semelhantes, ou seja, definida numa dimensão relacional.41

A dignidade da pessoa humana sempre figurou como um importante instituto
nas teorias jurídicas de todos os tempos. Mas foi depois do Holocausto, ocorrido
na Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade já havia atingido um estágio de
evolução considerável, que a Dignidade da Pessoa Humana foi colocada em evidencia pela comunidade jurídica internacional.
Marmelstein trata desse momento ímpar da história humana, ao dizer que
“confisco de bens, esterilização, tortura, experimentos médicos com seres humanos, pena de morte, deportação, banimento: tudo isso era praticado de forma regular
pelos membros do Terceiro Reich, sob o comando de Hitler, como se fosse algo
perfeitamente normal”.
Aos olhos do ordenamento jurídico, como visto anteriormente, o era. Era legítimo, era legal, era juridicamente dentro das possibilidades concedidas pela lei.
Mas era justo? E essa pergunta e muitas outras surgidas durante o Julgamento de
Nuremberg, foram o que levou o mundo a pensar sobre os direitos positivados e
suas consequências.
E a dignidade da pessoa humana foi um dos pilares, talvez o alicerce escolhido
para a criação dos novos ordenamentos jurídicos. As constituições e leis de quase
todos os países democráticos passaram a ser fundadas nesse princípio.
Talvez o primeiro passo concreto para a sedimentação da dignidade da pessoa
como valor jurídico internacional foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adotada em 10 de dezembro de 1948, assinada por 48 países. Em seu preâmbulo, os
governos se comprometem a tomar medidas contínuas no sentido de reconhecer e
garantir um efetivo cumprimento dos direitos humanos, ali expostos. Apesar de não
ser um tratado, a declaração teve a mesma influência na comunidade internacional,
pois influencio muitas constituições nacionais.
No Brasil, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, trata-a como um
dos seus fundamentos. Ao lado da soberania, da cidadania e dos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana tem lugar de destaque
servindo de legitimação para as demais garantias relacionadas à pessoa.
Pode-se dizer que o centro da Constituição deixou de ser a organização do
Estado e dos Poderes, passando a ser a própria garantia dos direitos fundamentais.
Seguindo os ensinamentos de Keila Rodrigues Costa, “a Dignidade da Pessoa Humana é considerada o valor constitucional supremo”42.
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É tamanha a sua importância que passa a ser como um núcleo que se irradia
por todo o ordenamento. Ainda que formalmente legal, a lei passa a ser contestada
perante a dignidade da pessoa humana. Caso se analise que há uma afronta, a lei
passa a ser inconstitucional. E de outra forma não haveria de ser.
A dignidade humana é um atributo que todo ser humano possui. Luis Roberto
Barroso ensina que
o princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade
moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. [...] A
dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as
condições materiais de subsistência. [...] Ele representa a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar
o outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar.43

Não se trata de algo conferido pelo Estado, ou qualquer tipo de organização política
ou social. A constituição Federal e os Tratados Internacionais definem-na como um direito
fundamental, mas não são eles que a outorgam ao ser humano, que já nasce com ele44.
Muito se discute sobre a origem da dignidade humana como pilar dos direitos
fundamentais. Segundo a tradição cristã, a dignidade está situada na liberdade de
nascimento. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º está
expressa esta ideia: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras
com espírito de fraternidade”. E seguindo as ideias de Santo Tomás de Aquino e dos
demais filósofos humanistas, que fundamentavam a dignidade da pessoa humana no
fato de o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, todos os seres
humanos possuem uma igualdade essencial e devem ter o mesmo tratamento.
Por outro lado, como expressa Paulo Cesar Santos Bezerra, há a teoria de Kant,
na qual o homem deve ser considerado um fim e nunca um meio: nisto consiste a
dignidade da pessoa humana. O autor explica a teoria de Kant nas seguintes palavras:
Quanto a sua natureza, a dignidade não é simplesmente uma declaração ontológica sobre o excelso do ser humano (como nos filósofos do humanismo),
senão que é uma afirmação ética que se traduz em um princípio jurídico [...]
como a obrigação de reconhecer certos direitos a todos os seres humanos.
O conteúdo desse princípio se desprende do dever de todos os seres humanos
se comportarem fraternalmente uns com os outros, [...] que configura a dignidade como um princípio jurídico que obriga a tratar a todos os seres humanos
como fins em si mesmo.”45

Em outras palavras, a Fórmula do objeto, como é chamada, “configura a dignidade como um princípio jurídico que obriga a tratar a todos os seres humanos como
fins em si mesmo46.
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A violação da dignidade da pessoa humana ocorreria, com a conjugação dos
dois requisitos: o objetivo, que seria o tratamento do homem como um meio ou
objeto e o subjetivo que se relacionaria com o tratamento do homem com desprezo.
Keila Rodrigues Batista demonstra através de um interessante exemplo a ideia
de conjugação dos dois requisitos: “o Estado obrigar o presidiário a se submeter aos
testes da vacina da AIDS contra a sua vontade”47.
Desse modo temos uma lei que obriga a pessoa humana a ser tratada como
objeto e ainda demonstra um desprezo pela condição pessoal daquele sujeito. Nesse
caso estaria configurada a violação da dignidade da pessoa humana. O que, por
exemplo, não aconteceria caso se estivesse a tratar de voluntários com fins altruístas
(ausente o requisito subjetivo) ou no caso de algo benéfico ao próprio ser humano,
como o trabalho remunerado durante o cumprimento da pena (ausente o requisito
objetivo).
Segundo a autora, os requisitos formal e material não são observados no caso
brasileiro. O que se tem é um confronto entre problemas como a fome, a precária
prestação da saúde, de educação, de moradia e os recursos existentes, através dos
quais, a administração pública concretiza suas políticas públicas. Pode-se dizer sobre o Mínimo Existencial, que “os bens e utilidades indispensáveis devem condizer
com uma vida humana digna”48.
Pode-se concluir que a Dignidade da Pessoa Humana, independente de sua
origem teórica, serve de base, de fundamento, tanto para os direitos humanos como
para aqueles direitos ditos fundamentais, entendidos assim os positivados nos diferentes ordenamentos jurídicos. O ser humano é o centro do ordenamento jurídico49
e a defesa dos direitos que decorrem da sua própria natureza deve estar no centro
dos valores ali expressos. Lugar melhor não haveria do que a Constituição, onde
dotados de máxima efetividade50 e força irradiante51 a todas as demais normas
legais infraconstitucionais, guarnecem o que há de mais importante para a própria
sociedade: o indivíduo que a compõe52.

1.4 A TITULARIDADE E O EXERCÍCIO
A origem dos direitos fundamentais se deu exatamente em resposta à atividade
fiscalizadora e de polícia do Estado (entendido aqui como qualquer forma de poder
instaurado), que em situação de superioridade perante o particular, muitas vezes ex47
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cedia e abusava do princípio da supremacia do interesse público (ou do próprio interesse particular do detentor do poder). Importante lembrar que os primeiros Direitos
Fundamentais garantidos foram os relacionados à vida, à liberdade, à propriedade
à segurança etc., chamados de direitos de primeira dimensão ou geração. Logo, a
sociedade se viu desprotegida e buscou formas de garantir seus direitos.
Nessa fase inicial pode se falar que a eficácia dos direitos fundamentais era
apenas vertical, sendo uma proteção do indivíduo perante o Estado. Nesse sentido é
claro Alexandre de Moraes, ao explanar que
o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem
por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção
contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas
de vida e desenvolvimento da personalidade humana pode ser definido como
direitos humanos fundamentais.53

José Joaquim Gomes Canotilho trabalha a questão da eficácia dos direitos fundamentais da seguinte forma: existem dois âmbitos, um chamado “âmbito de proteção”, que “significa que um bem é protegido, mas, nesse âmbito, podem intervir
medidas desvantajosas de entes públicos ou de entes privados, que, mesmo sendo
ilícitos, carecem de justificação e de limites”, e o “âmbito da garantia efetiva” que é
o domínio que considera ilícita qualquer violação, pública ou privada.54
O que se viu no decorrer do desenvolvimento dos Direitos Fundamentais foi
o surgimento, ou reconhecimento, de novos direitos com características diferentes.
Não bastava que esses direitos relacionados com a pessoa fossem garantidos apenas
frente ao Estado. As relações entre particulares dentro da sociedade levou os estudiosos a perceberem que deveria se garantir os direitos fundamentais também frente
aos próprios indivíduos.
Nesse diapasão surgiu o que se passou a chamar de eficácia horizontal, que se
diferenciava da eficácia vertical, que era aquela relacionada com o poder público.
Nesse sentido concorda-se com Paulo Cesar Santos Bezerra que afirma categoricamente que “os direitos fundamentais devem ter eficácia tanto frente ao Estado,
quanto frente aos particulares, e isso determina o reconhecimento, o respeito e a
proteção dos princípios e direitos reconhecidos na Constituição, que informam a
atuação dos poderes públicos”55.
Sérgio Pinto Martins utiliza da mesma distinção ao dizer que a “eficácia vertical dos direitos fundamentais é a relação entre o Poder Público e os particulares”
enquanto que a “eficácia horizontal ocorre entre os particulares”56.
Dessa forma é de vital importância que os direitos fundamentais não se tornem
apenas ideais utópicos inatingíveis. Devem ser valores objetivos e concretos, ou
concretizáveis mediante a atuação do Poder Público. As políticas públicas devem se
53
54
55
56

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 39.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre os direitos fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008, p. 199.
BEZERRA, Paulo César Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 2007, p. 36 e 37.
MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2008, p. 59.

253

Ivan Aparecido Ruiz, Rafael Selicani Teixeira

voltar para a promoção dos direitos fundamentais, dando a esses uma eficácia real e
substantiva. De que adiantaria uma Constituição repleta de direitos e garantias fundamentais se não fossem possíveis e reais? Estar-se-ia diante de uma Constituição
ilusória ou “de fachada”. Perderia o Poder Público que estaria em descrédito com a
sociedade e com os demais Estados e perderia a população que saberia de direitos,
mas não os conheceria realmente.
A respeito da titularidade fala-se em princípio que todas as pessoas naturais
seriam titulares de todos os direitos fundamentais. No ordenamento brasileiro, ainda
se coloca a nacionalidade como um requisito, apesar das diversas críticas feitas ao
art. 5º da Carta Magna.
Segundo este dispositivo legal, apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil são titulares dos direitos fundamentais ali previstos e os decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou ainda dos tratados internacionais dos
quais o Brasil seja parte.
Essa estranha restrição vem na contramão dos estudos e ideias desenvolvidos
no decorrer do século passado e início deste. Não assegurar aos estrangeiros em
trânsito as garantias fundamentais, parece ser mais um lapso do legislador constituinte originário, do que propriamente uma opção legislativa.
E nesse sentido a doutrina, e a própria jurisprudência do STF57, vem entendendo, e parece que de forma acertada, que os direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, e também os implícitos, são estendidos aos estrangeiros ainda que aqui
não tenham moradia. Nesse sentido atenta-se às palavras de Alexandre de Moraes:
Observe-se, porém, que a expressão residentes no Brasil deve ser interpretada
no sentido de que a Carta Federal só pode assegurar a validade e gozo dos
direitos fundamentais dentro do território brasileiro, não excluindo, pois, o
estrangeiro em trânsito pelo território nacional, que possui igualmente acesso
às ações, como mandado de segurança e demais remédios constitucionais.58

Também há de se falar que as pessoas jurídicas podem ser titulares de alguns direitos fundamentais. Apenas aqueles direitos que se encaixam nessa realidade da pessoa
jurídica podem ter sua titularidade reclamada. No caso das comunidades religiosas, o
direito a liberdade religiosa. No caso dos sindicatos, o direito a inviolabilidade de domicílio ou direito à igualdade de tratamento perante a lei59, entre outros exemplos.
Portanto, o que se vê, é que a variedade de direitos fundamentais existe, mas
não pode ser considerada óbice para a fundamentação dos mesmos ou, ainda, para
identificação dos seus principais atributos. Características como universalidade,
historicidade, imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, efetividade, independência e complementaridade, podem dependendo do
direito fundamental e do caso concreto ter maio ou menor relevância sem descaracterizar a sua natureza jurídica60.
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Por fim há que se falar nas situações de conflitos de direitos fundamentais.
Alexandre Moraes esclarece dizendo que
quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais,
o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito,
evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do
texto constitucional com sua finalidade precípua.61

Essas situações tem grande relevância atualmente, principalmente nos países
onde as condições materiais para realização dos direitos fundamentais são escassos
ou em menor quantidade do que as pessoas serem contempladas pelo mesmo. Países
em que a maioria das pessoas se vê privada das suas necessidades mais básicas, e
que necessitam de uma intervenção permanente e em maior abrangência por parte
do poder público.
Dessa forma, há nessas situações uma relação de necessidade e possibilidade.
De um lado o Estado que não tem verba suficiente para prover todos os direitos e
garantias fundamentais a todos os cidadãos, e de outro as pessoas, que precisam de
um mínimo de garantia para uma vida dignamente humana.
Keila Rodrigues Batista trabalha a questão de forma interessante. São as suas
palavras:
O mínimo existencial deve observar o Princípio da Reserva do Possível. Os
direitos ligados à liberdade são facilmente implementados pelo Estado, pois
impõem sempre uma abstenção, não uma ação. [...] A igualdade, sob o aspecto material, impõe a realização de direitos sociais: saúde, educação, moradia.
Portanto, depende de recursos orçamentários, de disponibilidade financeira
do Estado. Por isso que a expressão Reserva do Possível são limitações orçamentárias que o Estado possui em face da demanda infindável por direitos sociais. As necessidades sociais são grandes, e os recursos são escassos. Quanto
mais pobre o país, menor é a garantia da igualdade.62

Após essa breve análise de alguns aspectos importantes que envolvem os direitos fundamentais, conclui-se com as esclarecedoras e reflexivas palavras de Norberto Bobbio, um dos maiores escritores e estudiosos dos direitos fundamentais, que
brilhantemente lutou para que os direitos fundamentais não fossem apenas reconhecidos e positivados nos ordenamentos, mas que, principalmente, fossem realidades
sociais e políticas, nas mais variadas culturas e sociedades. Brinda-nos o autor com
o seguinte trecho:
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Não está em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua natureza e o
seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos;
mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar
das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.63

2. A GARANTIA FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA
E AOS DIREITOS
A constitucionalização dos direitos humanos, impulsionada pela mentalidade liberal e individualista da modernidade, trouxe uma problemática nova para os
pensadores e estudioso do direito: qual seria a efetiva garantia de que todos esses
direitos que eram reconhecidos e agora estavam expressos nos ordenamentos existiriam de forma real na sociedade e não ficariam apenas como pinturas valiosas que
decoram a parede de um grande salão?
Talvez seja essa imagem que tenha uma pessoa que vê a atual, prolixa e multifacetada, Constituição Brasileira, promulgada em 1988, quando logo no rol de
entrada vislumbra uma vasta lista de direitos e garantias fundamentais que adornam
e introduzem todo o resto dos ditames constitucionais.
No entanto, esse não seria seu verdadeiro sentido. Os direitos fundamentais não
podem ser considerados como meros enfeites para o ordenamento jurídico. Essa dicotomia entre o que se vê expresso e o que realmente produz efeitos na sociedade é o
ponto de partida para se entender o verdadeiro sentido da expressão “acesso à justiça”,
ou nas palavras brilhantes de Kazuo Watanabe, “acesso à ordem jurídica justa”64.
O conceito trabalhado pelo nobre professor amplia a visão a respeito da garantia dos direitos cristalizados na Constituição Federal e no restante do ordenamento
jurídico. Falar em “ordem jurídica justa” é remeter-se a algo maior que a simples
atuação jurisdicional do Estado, ou a simples atividade de solução de conflitos sociais apresentados ao poder investido.
Primeiramente, não há que se negar que o Poder Judiciário detém o monopólio da jurisdição. Ainda que existam críticas contra essa demarcação, a estrutura
jurídica e social que está instalada leva claramente a essa conclusão. Nesse sentido, as palavras claras de Alexandre de Moraes nos direcionam, ainda que muitos a
contragosto, no sentido de que “competirá ao Poder Judiciário garantir e efetivar o
pleno respeito aos direitos humanos fundamentais, sem que possa a lei excluir de
sua apreciação qualquer lesão ou ameaça de direito”65.
Fernando Pagani Mattos segue os mesmos passos, mas já demonstrando certa
ressalva a exclusividade apresentada pela atuação do poder jurisdicional estatal,
quando afirma que
o Estado é o detentor da jurisdição e da titularidade legítima de organização
das relações sociais. Por essa razão pode ser considerado um dos responsáveis
63
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pela promoção do bem comum. Contudo, mesmo sendo considerado como
uma ordem jurídica soberana, cujos atos se dirigem ao bem comum, nota-se
que seu caráter instrumentalista, não raro, interfere na concretização de seu
próprio objetivo.66

O próprio legislador constituinte enfatizou de forma aguda essa importância
do Poder Judiciário na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, quando garantiu em diversos dispositivos, ações de proteção ao cidadão, como, por exemplo,
os incisos LVII, LXI, LXII, LXV, LXVIII, LXIX, LXXI, LXXII do artigo 5º da
Constituição Federal entre outros.
Entre estes um inciso ganha relevância quando se fala em garantia de direitos
e liberdades individuais: o inciso XXXV do mesmo artigo 5º. Também chamado de
princípio da inafastabilidade da jurisdição, garante que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Essa máxima, expressa logo no início dos dispositivos constitucionais, munida
por todas as demais garantias individuais, é o suporte principal para a proteção dos
direitos humanos constitucionalizados, cabendo ao judiciário, a proteção última dos
aspectos humanos do direito.
Marmelstein coaduna com a ideia exposta e praticamente sela o assunto quando expõe que
os direitos fundamentais nutrem, por assim dizer, uma declarada paixão pelo Poder Judiciário, embora nem sempre seja correspondida, pelo menos no Brasil.
Essa esperança depositada nos juízes está normatizada no próprio rol de direitos fundamentais, através da consagração expressa de vários princípios
constitucionais voltados à proteção judicial, tais como o acesso ao Judiciário,
a inafastabilidade da tutela judicial, o direito de petição e de ação, o direito à
tutela efetiva, rápida e adequada etc.
No Brasil, todos esses princípios podem ser sintetizados em um único dispositivo constitucional: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”(art. 5º, inc. XXXV, da CF/88). Pode-se dizer que
a Constituição de 88 acreditou no Poder Judiciário como instância última de
proteção aos direitos fundamentais.67

Mas o eminente autor também incita, com suas palavras, uma sensação de
que, ainda que seja assim, talvez não o devesse ser, ou pelo menos, não o está sendo
suficiente assim ser.
A crítica feita por Marmelstein deriva da atual situação do judiciário. Moroso,
e com diversos entraves, além de muitas outras deficiências, a Justiça brasileira,
nem de longe, atinge o mínimo que se espera de uma prestação estatal monopolista
de solução de litígios.
Tanto quando julga os litígios privados, ou quando julga as lides entre os cidadãos e o próprio Estado, o Poder Judiciário presta um serviço insuficiente, para não
66
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dizer injusto. Seja pelo excesso de recursos existentes que dificultam e procrastinam o processo, seja pelo formalismo excessivo exigido, ou ainda pela demora nas
execuções, muitas vezes a solução do conflito está longe de conceder ao vitorioso o
bem da vida requerido. Ainda que muitas vezes, o pedido tão almejado, seja julgado
procedente ou a tutela requerida seja concedida, os diversos empecilhos procedimentais conduzem o litigante para uma jornada épica em busca de algo que foi
considerado seu de direito.
Os autores são unânimes em assumir que os entraves existentes atualmente
no Poder Judiciário, transformam o processo em uma batalha quase “quixoteana”
entre a parte que almeja vencer e o processo, como o moinho citado por Miguel de
Cervantes, que se mostra impossível de ser derrotado.
Roberto Rosas de forma simples e clara exemplifica a questão, ao dizer que
os entraves ao ingresso no Judiciário são inconstitucionais, por que impedem
a solução dos conflitos.
[...]
Qualquer lesão nãos era afastada do exame judicial, e, por consequência,
qualquer obstáculo é contrário a esse acesso.
[...]
há entraves como condições econômicas ou financeiras a impedir o acesso. A
dificuldade de constituição de advogados [...] e a inserção de custas (justiça
gratuita).68

Após breve análise de alguns princípios constitucionais relacionados com o
Acesso à Justiça, Keila Rodrigues faz dura crítica ao sistema jurídico brasileiro.
Segundo ela,
o Acesso à Justiça tem se revelado carente no sistema jurídico brasileiro. Se
se sopesar o texto constitucional em consonância com a realidade processual
em tela, pode-se concluir que existem vários obstáculos que se antepõem ao
diligente pleito dos direitos oferecidos pelo Estado de Direito, que são a morosidade processual, a pobreza e o desconhecimento do direito.69

Ora, barreiras sociais, políticas econômicas, grande variedade de instrumentos
legais ineficazes, valor alto das custas processuais, falta de conhecimento técnico-jurídico da população, distância física do aparato judicial, legislação protetiva de
interesses e grupos específicos e a tão criticada morosidade judicial, são alguns dos
motivos que levaram muitos estudiosos a buscar meios alternativos de solução de
litígios, ou melhor, um conceito mais amplo para o tão almejado Acesso à Justiça.
No caso particular no Brasil, a rigidez da legislação ainda contribui, em muito,
para o fenômeno citado acima. Paulo Cesar Santos Bezerra enumera alguns dos
problemas atuais da legislação brasileira, dizendo que
68
69

ROSAS, Roberto. Direito Processual Constitucional: princípios constitucionais do processo civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997, p. 192.
BATISTA, Keila Rodrigues. Acesso à Justiça: instrumentos viabilizadores. São Paulo: Ed. Letras Jurídicas, 2010, p. 63.

Do acesso à justiça: a garantia fundamental dos direitos humanos

258

as leis ainda são feitas a beneficiar grupos, coarctando o acesso à justiça aos
menos privilegiados, principalmente as leis processuais, extraordinariamente
complexas e permissivas de mecanismos de protelação de decisões, o que
tem transformado a justiça num sonho distante e inacessível as camadas mais
pobres da população.70

Fernando Pagani Matos ainda acrescenta outros entraves ao acesso aos direitos,
quais sejam “a não utilização dos instrumentos processuais aptos a assegurar os direitos e
garantias fundamentais, a legitimidade processual para agir, além da conhecida morosidade na prestação da tutela jurisdicional.”71Portanto, o próprio ordenamento jurídico brasileiro encurrala o cidadão à via judicial, deixando-o a mercê dos meandros legislativos. E
ao entrar no processo judicial, o indivíduo, carecedor de conhecimentos, sem fundos para
dispor no caminho, e muitas vezes necessitando de uma tutela imediata, vê seu acesso à
justiça sendo cerceado paulatinamente, sem perceber o que lhe está sendo tolhido.
Ainda que não seja a melhor exegese, atualmente, o que se tem visto é que
o Acesso à Justiça foi reduzido ao direito de ação ou, muitas vezes, ao direito de
acesso aos órgãos do poder judiciário. Mas essa visão se mostra, um tanto quanto,
estrita frente ao verdadeiro objetivo dessa garantia fundamental. O acesso à justiça
deve ser visto de forma ampla e abrangente, como analisaremos mais adiante. Assim entende Anderson Peixoto de Faria quando aduz que
o Acesso à Justiça – visto de forma ampla, não só considerada como acesso ao
judiciário – ganhou amplitude, com este novo “Direito Administrativo Regulatório”, que se caracteriza, principalmente, com a concentração das funções normativa, administrativa e judiciária nas mãos de entes reguladores, principalmente se
levarmos em conta que desta forma teremos uma nova dinâmica no alcance da
justiça, pois obteremos resultados muitos mais céleres do que os tradicionais e
burocráticos resultados advindos de um sistema verticalizado e hierarquizado.72

A globalização movida pela ideologia do neoliberalismo causa diversos impactos aos princípios constitucionais da dignidade humana e da solidariedade social, potencializando a exclusão social. A sociedade de massa, globalizada, na qual
poucos têm acesso à saúde devidamente prestada, à educação de qualidade, ao trabalho digno, a tutelas eficazes de sua honra e intimidade, e todos os demais direitos
consagrados como fundamentais pelo ordenamento jurídico, também se mostra incapaz de proporcionar uma possibilidade real e efetiva de Acesso à Justiça.
Nessa linha, entende Fábio Costa Soares que
há um consenso doutrinário no sentido de que, quando se pensa em Acesso à
Justiça, não se quer assegurar apenas o acesso formal ou nominal das pessoas
aos órgãos jurisdicionais, mas o acesso real e a proteção efetiva e concreta dos
seus interesses ou posições jurídicas de vantagem.73
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O autor ainda se refere a um processo de “deslegalização”74, expresso na
Constituição Federal em questões esporádicas, como no artigo 22, parágrafo único,
artigo 217, I e §1º, ou ainda no artigo 220, §§3º e 4º, proporciona uma atuação mais
célere, flexível e condizente com as diferentes realidades fáticas. A solução de questões técnicas específicas aumenta a potencialidade de alcance do Acesso à Justiça.
O acesso à justiça deve ser compreendido, não apenas no sentido processual,
como acesso ao poder judiciário, ou acesso ao processo, como muitas vezes acontece. Ele abarca muito mais do que isso, sendo uma garantia que protege, ou deve proteger, os direitos e garantias individuais fundamentais, de forma efetiva e concreta.
Segundo Mauro Cappelletti, acesso à justiça consiste “nos meios graças aos
quais os direitos se tornam eficazes.”75 Essa definição demonstra a preocupação
deste ilustre doutrinador em esclarecer que a importância do acesso à justiça não
está apenas nos meios de acesso disponíveis ao indivíduo, mas, principalmente, nos
meios capazes de dar eficácia a este acesso.
De que adiantaria, o legislador disponibilizar diversos meios de acesso à justiça, se na realidade, eles não forem verdadeiramente efetivos? É justamente este o
cerne da questão a ser discutida: a crise que se instalou na sociedade atual, a qual
possui um ordenamento jurídico que prevê diversos meios de resolução de conflitos
e instrumentos viabilizadores do Acesso à Justiça, mas que muitas vezes são ineficazes e inócuos na realidade.
Mauro Cappelletti ainda mostra sua preocupação com a tendência reducionista
do Acesso à Justiça, e nesse sentido ensina que
os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem
a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a
criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem
um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – com que
frequência ela é executada em benefício de quem e com que impacto social.76

A conclusão que se chega é que, verdadeiramente, o importante está na garantia dos direitos básicos do indivíduo, direitos que garantam sua dignidade como
pessoa humana que tem um fim em sim mesmo. Qualquer situação que reduza essa
dignidade ou que ameace a posição mínima do ser humano, colocando- na situação
objeto ou mesmo, criando uma situação em que impossibilite a fruição dos seus
direitos fundamentais, deve ser entendida como um ataque perigoso à todo ordenamento jurídico, uma vez que é a na dignidade da pessoa humana que reside a base
fundamental dos demais direitos fundamentais expressos nos textos constitucionais.
Fernando Matos demonstra a grande importância da garantia em questão ao
discorrer que “o acesso à justiça abrange todas as áreas do poder, de maneira que os
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cidadãos possam exercer seus direitos inclusive frente a atividades estatais.”77 É a
garantia dos fundamentos da democracia e da estrutura de um estado verdadeiramente
democrático. O desrespeito a garantia de uma prestação jurisdicional adequada, por
si só refuta a constitucionalidade da própria constituição, uma vez que um de seus
objetivos fundamentais é construir uma sociedade livre, justa e solidária, como
expressa o art. 3º, I da Constituição Federal do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode-se concluir que a evolução dos direitos fundamentais
ocorreu de forma gradual e lenta, e que se trata de um processo que ainda se encontra ativo, haja vista a gama de direitos que a cada passo a humanidade reconhece
através da positivação nos textos constitucionais, como visto no primeiro tópico.
No mesmo sentido, foi abordado nos itens seguintes que a garantia, e não apenas o reconhecimento, é de vital importância para se atingir um status de verdadeiro
respeito aos direitos primordiais do ser humano, e que apenas com instrumentos
eficazes poderá ser criado um ambiente de respeito ao ser humano.
Em sequência refletiu-se acerca da garantia do Acesso à Justiça, ao se dizer
que os ordenamentos jurídicos ao disporem a respeito dos direitos e garantias fundamentais devem, ao mesmo tempo, criar mecanismos que promovam e garantam
uma vida digna a todos os seres humanos.
O Acesso à Justiça, nesse prisma, se torna a garantia do acesso do homem a
sua condição digna de vida. A efetivação desse direito fundamental é a efetivação de
todos os direitos fundamentais do homem, a todos os seres humanos. Não basta que
existam os direitos expressos em textos constitucionais, ou que sejam efetivados
para uma parcela da população.
Por fim chega-se ao entendimento que enquanto existir uma só pessoa privada
de sua condição humana digna, deverá haver discussões e reflexões sobre o Acesso
aos Direitos e à Justiça.
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La noción de marca ciudad
Salvador Francisco Ruiz Medrano1

INTRODUCCIÓN
La evolución histórica del derecho marcario, que muy bien podemos localizar desde
épocas romanas2, ha sido un camino en la búsqueda de lograr un elemento que identifique a un producto con una calidad determinada, revelándose así como un elemento accesorio, de distinción y de calidad que ha beneficiado a todo tipo de industrias y servicios,
llegando a casos en que una empresa, la sumatoria de sus activos, no superan el valor que
puede llegar a tener una marca3 en razón de la confianza que se ha ganado en el mercado.
Para entender esta evolución, resulta necesario recordar que la intensificación
del comercio internacional en la segunda mitad del siglo XIX, impulsó la práctica empresarial de ofrecer los productos y servicios en los mercados transnacionales bajo los
mismos símbolos comerciales empleados en los mercados interiores, así, se favoreció
la unión entre el signo constitutivo de la marca y los correspondientes productos o
servicios. Así, paralelamente a esta expansión surgen una serie de tratados de alcance
bilateral para remediar las limitaciones impuestas por la territorialidad de la marca
cuando éstas estaban orientadas hacia espacios geográficos más extensos4, dando
origen a acuerdos como el de Madrid para regular a la marca en el plano internacional.
Sin embargo, y a raíz del origen marcadamente mercadológico que posee la
marca, se le han encontrado otros usos que a través de la presente exposición se
pretende adentrarnos en un concepto virtualmente novedoso, la marca-ciudad o citybranding, término acuñado y generalizado a partir de la Travel and Tourism Research Association’s, Annual Conference del año de 19985, que si bien es cierto, se
trata de un concepto que se emplea más comúnmente en el ámbito turístico, posee
interesantes matices de orden jurídico que son dignos de mención y estudio.
De esta manera, el concepto se basa en el hecho del desarrollo global del turismo,
que como fuente de ingresos para muchos países de primer orden, resulta necesario
explotar, desde cualquier óptica, sus intereses turísticos, lo cual ha desencadenado una
lucha entre ciudades para captar, a través de agresivas campañas de marketing el mayor
número de visitantes posible, a través de un símbolo (marca), distintivo de la ciudad, que
haga reconocible sus virtudes y atributos de la ciudad ante cualquier persona.
De la anterior manera, se puede señalar que la marca-ciudad, tiene dos funciones principales a saber:
1
2
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La primera función, la identificación, tiene lugar entre la marca y la ciudad.
Supone la atribución de una simbología y unos valores al lugar. Las ciudades deben
poseer nuevos signos de identidad, una imagen y un posicionamiento. Deben crearse una cierta reputación y resultar atractivas. Por tanto, esta primera función de la
marca consiste en atribuir a un territorio unos valores funcionales y emocionales,
que identifiquen las diversas ciudades de manera global.
a) La segunda función de la marca se basa en la diferenciación de las
ciudades entre sí. Ésta ha resultado siempre la misión principal de
toda marca. Según la Asociación Americana de Marketing, la marca
es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una
combinación de todo ello que identifica bienes o servicios de un
vendedor y los diferencia de los de la competencia6.
Así, y de esta forma, se presentará primeramente un análisis sistematizado de las
cuestiones jurídicas relativas a las marcas, en un sentido estrictamente general, tanto
en el mundo, a través de sus principales Acuerdos internacionales que la regulan, tal y
como es el caso del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de
1891, para irnos introduciendo en el marco jurídico mexicano y las implicaciones de carácter legal que tiene este término, tanto desde el aspecto teórico-jurídico como turístico.

1.GENERALIDADES EN TORNO A LOS SIGNOS
DISTINTIVOS, MARCAS
1.1 INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO
Desde el punto de vista cronológico, son los signos distintivos, fundamentalmente las marcas, los que primero aparecen en la historia del derecho de la Propiedad Industrial, esto es así en virtud de que ya en la antiguedad clásica, se marcaban los objetos de cerámica con el signo representativo del artesano que los había
fabricado, aunque, según se puede deducir de los vestigios, se trataba más de una
simple costumbre que realmente de un uso con valor jurídico. Igualmente, entre los
orígenes de la protección de los signos distintivos, los cuales, a pesar de que ciertos
autores no los consideran verdaderas marcas, es innegable el carácter francamente
mercantil que engloban, me refiero a los estigmas de los esclavos en la antiguedad
y la marca del dueño del ganado. Así en Roma ya hubo manifestaciones de una
relativa tutela de las marcas con la Lex Cornelia de falsis y de hecho se protegía al
comerciante contra la usurpación de la marca mediante una actio iniuriarum o una
actio doli7. De igual forma en Grecia se puede contrastar que también se insertaba
el nombre del autor o del lugar sobre las obras de arte, estatuas, gemas o monedas.
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2010 en http://www.portalcomunicacion.com/lecciones.asp?aut=66
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., Propiedad Industrial, propiedad intelectual y derecho administrativo, Dykinson, Madrid,
1999, p. 32.
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No es sino hasta el establecimiento del sistema de gremios en la Edad Media
cuando las marcas adquieren relevancia jurídica, distinguiéndose entre las marcas
gremiales y las marcas de cada uno de los maestros artesanos, pero sin que existiese
una regulación general de la materia, limitándose a los distintos monarcas a regular
supuestos concretos de manufacturas o de gremios cuyas marcas se protegen8,
pero que sin embargo dan fe de la importancia que van adquiriendo estos signos
como elementos diferenciadores entre artesanos.
Por lo tanto, en el período Medieval, la marca era una representación figurada
del nombre, que servía de prueba del derecho de propiedad de la cosa fabricada para
pasar luego a significar una garantía de que la misma provenía de un determinado
lugar o había sido fabricada por un determinado artesano. Así, la marca era vista
como una garantía de origen y de calidad, que, además, podía fungir como una
prueba de propiedad del objeto. Se pueden mencionar como antecedentes de tipo
legislativo la Carta Real española de 1386 de Pedro IV de Aragón, donde imponía
a los tejedores la obligación de que marcasen sus tejidos a fin de evitar fraudes o
engaños entre los mercaderes9.
Como se puede observar la función que tenía el uso de la marca o el signo
distintivo en la antiguedad era el de evitar la falsificación, robo y en casos concretos podía fungir como título de propiedad de la cosa. Sin embargo, y a pesar de los
anteriores intentos de llevar un control de los signos distintivos, no fue sino hasta
quinientos años después de cuando el signo distintivo adquiere su valor autónomo
desde el punto de vista mercantil, es decir, los signos distintivos son vistos ya desde
un punto de vista comercial y se les reconoce el valor añadido que pueden imprimir
a determinados productos.
A este respecto se pueden mencionar como antecedentes legislativos que llevan a cabo esta regulación la Ley Francesa de 1824, el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 en España, la Ley Italiana de 30 de agosto de 1868, la ley Norteamericana de 3 de marzo de 1881, la Ley Inglesa de 25 de agosto de 1883 o la Ley
Alemana de 12 de mayo de 1894. Por tanto, se produce una transformación en el uso
de la marca, que pasa de ser un distintivo usado por comerciantes como símbolo de
garantía del producto, a un nuevo significado en la Revolución Industrial, en donde
se convierte en un signo distintivo entre productos de una misma clase10.
De esta forma, y al consolidarse en el siglo XIX la concepción de la marca como
objeto de un derecho subjetivo, la doctrina se esforzó por asignar al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Los esfuerzos en este punto más destacados
fueron realizados por la doctrina alemana del último tercio del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX: doctrina que utilizaba, obviamente, el método propio de
la jurisprudencia de conceptos a la sazón dominante11. La intensificación del comercio
internacional en la segunda mitad del siglo XIX, impulsó la práctica empresarial de
ofrecer los productos y servicios en los mercados transnacionales bajo los mismos
8
9
10
11

VÁZQUEZ LÉPINETTE T., La cotitularidad de…, Op.Cit. pp. 31-32.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., Propiedad Industrial, propiedad intelectual…Op.Cit., p. 32
SEGURA GARCÍA, M. J., Derecho penal y propiedad industrial, Civitas, Madrid, 1995, p. 174.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2004, p. 31.
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símbolos comerciales empleados en los mercados interiores. De este modo se favoreció la unión entre el signo constitutivo de la marca y los correspondientes productos o
servicios. Así, paralelamente a esta expansión surgen una serie de tratados de alcance
bilateral para remediar las limitaciones impuestas por la territorialidad de la marca
cuando éstas estaban orientadas hacia espacios geográficos más extensos12.
En el ámbito internacional, surge el Arreglo de Madrid firmado el 14 de abril
de 1891, el cual supone un avance con respecto a esta protección pues los particulares de los Estados firmantes podían extender la protección de la marca registrada
en el país de origen al territorio de otros Estados mediante su depósito en la Oficina
Internacional de Berna a través de la Oficina del propio país de origen e igualmente
podían hacerlo los súbditos de los Estados, que sin ser miembros del Arreglo, tuvieran domicilio o establecimiento comercial efectivo en un Estado miembro. Este
arreglo, sin embargo, sufrió una serie de modificaciones, así, en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, la determinación de los efectos territoriales del registro
internacional queda a la libre voluntad del solicitante, que, en el momento de efectuar el depósito internacional de la marca, decide en que países entre los firmantes
del Arreglo de Madrid, quiere que su marca esté protegida13.
Así, en un afán de simplificar los procesos administrativos necesarios para lograr el registro de la marca, el 28 de Junio de 1989 se firmó el Protocolo de Madrid,
en donde se señala que el registro internacional de una marca no tiene que basarse
necesariamente en un registro nacional, sino que es suficiente la solicitud nacional
para lograr el registro internacional, al contrario como ocurría en el Arreglo de Madrid. Finalmente cabe destacar el Reglamento sobre Marcas Comunitarias de 20 de
diciembre de 1993, y los posteriores reglamentos que hablan del tema, en cuyo
articulado se afirma que la marca comunitaria se adquiere por el registro, gozando
por ello de naturaleza constitutiva.
Igualmente, la marca ha llegado a constituir uno de los activos más importantes con los que cuentan las empresas en el mundo, ya que a través de éstas concurren
en el mercado en condiciones de libre competencia. En efecto, a través de tales
signos distintivos, los comerciantes tienen la posibilidad de distinguir sus productos
y servicios en el mercado, de tal suerte que permiten a los consumidores seleccionar los bienes que adquieren con arreglo a sus necesidades y preferencias14. Los
signos distintivos son bienes inmateriales, y son creaciones del intelecto humano
que carecen de la existencia corpórea, requiriendo de una materialización para ser
percibidos por los sentidos15, es decir, es un bien que no tienen existencia sensible,
sino que por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos. Además, es susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de
modo simultáneo en diversos lugares16 debido a que se configura un instrumento de
unión entre la clientela y el empresario.
12
13
14
15
16

BOTANA AGRA, M., Las Marcas…Op.Cit., p. 37
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., Propiedad Industrial, propiedad intelectual…Op.Cit., p. 42
ALCAIDE DÍAZ–LLANOS, R., La Protección Jurisdiccional de la Marca, COLEX, Madrid, 2003, p. 21.
GARCÍA CORONA, I. G., <<Derechos de propiedad industrial e Internet. Conflictos entre signos distintivos y nombres
de dominio en la Unión Europea y su importancia en México>>, Derecho comparado de la información, vol. I, núm. 4,
julio – diciembre de 2004, México.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre…Op.Cit. p. 27.
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De esta manera, el empresario podrá asegurar la demanda de sus productos a
través de dichos signos distintivos, motivo por el cual se justifica el reconocimiento
de un derecho absoluto sobre los mismos. A diferencia de otros derechos inmateriales,
como las creaciones industriales en las que el titular ejerce un señorío exclusivo sobre
la invención, en el derecho sobre la marca, la tutela conferido no abarca un derecho
absoluto sobre el signo en sí mismo considerado, sino que la protección se otorga un
signo opuesto en relación con una determinada clase de productos y servicios17. En
la actualidad, el concepto jurídico ha evolucionado junto con la técnica, permitiendo
que, no sólo los signos gráficos o figurativos, sino cualquier medio material, sirvan
para distinguir un producto o servicio en el mercado, entrando dentro de esta categoría, precisamente el tema central, el servicio que puede otorgar una ciudad determinada a los visitantes, creando un vinculo entre el visitante y la ciudad y sus servicios.

1.2 LA FUNCIÓN DE LA MARCA EN GENERAL
La función principal, aunque no única, a que están destinados los signos distintivos es indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios. La exigencia de que el signo reúna los requisitos precisos para cumplir su función responde, además, a la necesidad de no lesionar innecesariamente el sistema competitivo
y, en particular, a los competidores del solicitante del registro. Sin estos requisitos,
la concesión de la marca resultaría perjudicial para una competencia libre18.
Por tanto, y actualmente, se pueden señalar como las principales funciones
a las marcas las siguientes: 1) función indicadora la procedencia empresarial; 2)
función indicadora de la calidad; 3) función condensadora de la buena fama de la
marca; y, 4) función publicitaria.
1) En primer lugar, la marca cumple una función indicadora de la procedencia
empresarial. La marca es ante todo un signo distintivo, que debe ser idóneo para
que los consumidores puedan distinguir los productos y servicios que son de un determinado empresario u empresa, de otros productos iguales o semejantes de otros
empresarios o empresas.
2) Frente a ello, en segundo término, realiza una función indicadora de la calidad. Esta función va ligada al derecho de exclusividad de la marca que les otorga
la Ley a sus titulares en dónde se pretende incentivar a los fabricantes para que
mejoren la calidad de sus productos y servicios. Desde el punto de vista del consumidor, se puede decir que cualquier consumidor tiene ya mentalmente establecido
por parámetros exclusivamente subjetivos los niveles de calidad de un producto, los
cuales suelen ir íntimamente ligados a la marca. Por tanto, la marca también cumple
la función de señalar la calidad del producto garantizando la procedencia del mismo
de un fabricante en concreto.
17
18

ALCAIDE DÍAZ–LLANOS, R., La Protección Jurisdiccional… Op.Cit., p. 29.
SOLER PASCUAL, L. A., La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del tribunal
de marcas de Alicante, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2005, pp. 16-20.
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3) Asimismo, desempeña una función condensadora de la buena fama de la
marca. Desde el punto de vista del empresario, esta función constituye un mecanismo, para que con la ayuda de la marca se consiga obtener una buena notoriedad en
el consumidor a través de la buena calidad de los bienes o servicios que ofrece el
empresario, contribuyendo así al proceso evolutivo de la empresa.
4) Finalmente, cumple una función publicitaria. Con esta función se presentan
dos características que se complementan: la primera presentar información a los
consumidores, esto es, un ejercicio de asociación para que el consumidor al observar la marca pueda relacionarla con una serie de informaciones que se le han presentado a través de los anuncios comerciales acerca del producto; y la segunda, una
persuasión para la compra del producto, esto es, la atracción a través de los sentidos,
de carácter sugestivo y, en ocasiones, de carácter engañoso que se realizan para que
una persona compre determinado producto19.

2.GENERALIDADES EN TORNO AL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS DE 1891
2.1 INTRODUCCIÓN
El arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril
de 1891 contempla y regula, como alternativa a los procedimientos internos de los
países contratantes, un único y sólo procedimiento para obtener la protección de una
marca en todos o en algunos de esos países; procedimiento que tiene como pieza
medular de inscripción de la marca en el registro internacional de la organización
mundial de la propiedad intelectual20.
Como antecedentes de este instrumento jurídico se pueden mencionar el hecho de
que durante el siglo XIX y en virtud de la internacionalización de las marcas y del gran
número de legislaciones que regían a las mismas en los distintos Estados en donde se
comercializaban, se empleó en un principio la técnica de los convenios bilaterales entre
Estados soberanos, y así y sobre la base del principio reciprocidad, la marca protegida
en uno de los Estados contratantes se beneficiaba en el otro Estado de la protección
otorgada por este a sus propias marcas. Paralelamente a estos tratados bilaterales se puso
en marcha una serie de acciones para dar protección a la marca en espacios geográficos
más extensos. Esta línea se puede mencionar como el exponente más representativo el
Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial en el que se
destinan varios de sus artículos, concretamente el artículo 6 a 7 bis.
Igualmente se han de señalar aquellas acciones tendentes a simplificar el procedimiento de protección simultánea de una marca en diversas acciones mediante la
19
20

LLOBREGAT HURTADO, M. L., Temas de propiedad industrial, Estudios La Ley-Actualidad, Las Rozas, Madrid, 2002, pp.
48-50.
BOTANA AGRA, M., Las Marcas…Op.Cit., p. 37.
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instauración de un sistema de registro centralizado y el establecimiento de estrictos
requisitos para la delegación de la protección por parte de los países vinculados al
sistema. Así surge la idea de instaurar un sistema que simplifique las formalidades
para poder obtener la protección de una misma marca en diferentes Estados.
Esta idea encontró su primer eco oficial en el congreso la propiedad industrial celebrada en París en 1878, en donde una de las resoluciones adoptadas en este congreso se
recomendaba la adopción de una reglamentación internacional que permitiese proteger
una marca en varios países a través de un único depositó o registro. Esta sugerencia se
acogió en el marco de los trabajos de la unión de París para la protección de la propiedad
industrial. Así, en la conferencia revisión del Convenio de la Unión de Paris (CUP), realizada en Madrid en 1890 y 1891, se sometió a debate y deliberación el proyecto de arreglo relativo al registro internacional de marcas; proyecto que recibió la aprobación de la
conferencia en la sesión del día 14 abril de 1891. Este arreglo entre en vigor el 15 Julio
1892 para Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez, a fecha de agosto de 2012 87 países
lo han ratificado, estos son: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República
Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia,
Ghana, Grecia, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique,
Namibia, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República
Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia,
Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Turkmenistán,
Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistán, Viet Nam, Zambia21.

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARREGLO
Dentro del Arreglo de Madrid, (AMMI), el registro internacional representa su
pieza angular; de ahí que haya que prestar a la misma una particular atención. En este
orden de cosas, el primer tema que debe abordarse es el que concierne al presupuesto
material de este registro, o sea, lo que en términos del AMMI se conoce como el “registro en el país de origen”. El registro internacional de una marca ha de tener inexcusablemente como presupuesto material, o base, el previo registro de la misma marca
en un punto de los países contratantes. En este sentido el artículo 1.2 del AMMI señala
que los nacionales de cada país contratante podrán proteger sus marcas “registradas
en el país de origen”, mediante el depósito de las mismas en la Oficina Internacional.
Se establece así un doble nexo entre el registro internacional y el registro nacional de la misma marca en el país de origen. Esta vinculación significa que el re21

Fuente: OMPI, Vid: <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&search_what=B&bo_id=20>; Visitada en
agosto de 2012.
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gistro internacional sólo generará los efectos que le son propios cuando la marca de
que se trate esté registrada en uno de los países contratantes del AMMI; y el vínculo
funcional implica que, al menos durante algún tiempo, la suerte jurídica del registro
internacional depende de la del registro previo en el país de origen.
Al exigir el artículo 1.2 del AMMI que la marca se encuentre previamente
registrada en el país de origen, la expresión “registrada” tiene que entenderse en
su sentido técnico-jurídico; esto es, admitida como marca por la administración del
país del AMMI inscrita en sus correspondientes oficinas. Por consiguiente, no podrá
constituir presupuesto del registro internacional el mero depósito de la solicitud de
registro en el país de origen.
La petición del registro internacional se hará en el formulario al efecto establecido. La solicitud se deposita en la oficina internacional por mediación de la
administración nacional del país de origen. Básicamente, en la solicitud se contendrán las menciones relativas al solicitante, al país de origen con determinación del
criterio aplicable, los datos relativos al registro nacional en ese país, a la marca que
quiera registrarse internacionalmente, a los países en que se quiere proteger, y a los
productos o servicios que se pretenden designar con la marca. La solicitud es objeto
de un examen por parte de la administración del correspondiente país origen, en
donde, si se han cumplido los requisitos establecidos por su propia ley, tocará a la
oficina internacional examinar si la misma ha cumplido los requisitos establecidos
en el AMMI y en su reglamento.
Los efectos del registro internacional se manifiestan de tres maneras distintas: 1) la protección de la marca internacional en los países contratantes, 2) el
derecho prioridad unionista, y 3) los registros nacionales de la marca previos a su
registro internacional.
1) Con respecto a la protección de la marca los países contratantes, se establece en el AMMI que esta protección será la misma que si esta marca hubiera sido
deposita directamente en sus oficinas internas.
2) La prioridad unionista es señalada en el artículo 4.2 del AMMI en donde
se explica que toda marca que haya sido objeto de registro internacional gozar del
derecho prioridad regulado en el artículo 4 del CUP, sin que sea necesario cumplir
las formalidades previstas en la letra D) de este artículo.
3) Finalmente, en cuanto al tercer efecto, consistente en la sustitución por
parte del registro internacional de los registros nacionales previos de la marca, se
necesita que, lógicamente, la marca objeto del registro internacional haya sido con
anterioridad registrada, además, el país de origen, en otros países contratantes.
Según el artículo 6 del AMMI, la protección derivada del registro en oficina
internacional durará 20 años a partir de la fecha registro, con posibilidad de renovación. El registro podrá renovarse por un período de 20 años, contado a partir de
la expiración del período precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y,
cuando se proceda, de la tasa suplementaria y de los complementos de tasa previstas
en el artículo ocho, párrafo 2 del. La falta de renovación provoca inevitablemente la
caducidad de la marca internacional.
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A lo largo de toda la existencia del AMMI, hasta la conferencia de revisión de
Niza en 1957, rigió con absoluta eficacia el principio de dependencia del registro
internacional respecto del registro de origen; dependencia que se mantenía viva a
lo largo de toda la vida del registro internacional. La principal consecuencia de esta
dependencia estribaba en que la protección resultante del registro internacional desaparecía en el momento en que la marca que constituía su objeto quedaba desprotegida en el país de origen, cualquiera que fuera la causa original de esta desprotección. De esta forma, en la conferencia revisión de Niza, se abandonó parcialmente
este principio para abrazar el de “independencia relativa”. Este principio declara
que a la expiración del plazo de cinco años desde su fecha, el registro internacional
es independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen.

3.CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DE LA MARCA
CIUDAD
3.1 INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS
Como ya se menciono en la introducción, el novedoso concepto de la marca ciudad, parte de una serie de funciones entre una relación simbiótica entre
un signo distintivo, marca, y una ciudad, lo cual significa una atribución de una
simbología y unos valores al lugar, para lo cual requieren de cierta reputación y
resultar atractivas. Por tanto, esta primera función de la marca consiste en atribuir
a un territorio unos valores funcionales y emocionales, que identifiquen las diversas ciudades de manera global que logren que la persona asocie determinados
sentimientos a un lugar determinado22.
Este proceso de relacionar a un producto con determinado lugar, da sus primeros pasos con la inclusión de la ciudad de procedencia de los productos en las campañas de marketing cuando se percibe que esta inclusión puede resultar positiva23,
valga como ejemplo de esto la industria de la moda a la cual se le ha relacionado con
Paris, Francia. En el caso del turismo, la analogía con el sector empresarial es clara:
el turista es el comprador y el producto es la ciudad o destino, sirva de ejemplo el
rotundo éxito de la campaña I luv NY que se le considera como el punto de inflexión
de un sinnúmero de campañas en las que gobiernos locales, autoridades responsables del turismo, asociaciones sectoriales y operadores individuales promocionan
de manera más o menos consistente un destino24.
22
23

24

HUERTAS, A. Las claves del…Op.Cit.
Esta referencia, suele ir asociada con el nacimiento de la figura de la denominación de origen de determinados productos,
regulada través del Arreglo de Lisboa en el ámbito internacional, ya que se trata de la asociación de ideas entre un lugar
con un determinado producto, del que se posea cierto renombre y fama o bien que sencillamente sea del gusto de los
consumidores, sirva de ejemplo, Tequila, Mezcal, Café de Veracruz, Charanda etc.
SEISDEDOS, H. <<La Marca Ciudad como antídoto para la “Bonsainización” del ‘City Marketing’>> Harvard Deusto
Márketing y Ventas, Madrid, Núm. 76, año de 2006, pp. 72-79.
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Desde un punto de vista funcional del marketing, los elementos que se desean
transmitir a traves de la marca y que configuran su identidad, son tres, estos son:
a) El elemento gráfico, que supone la creación de un símbolo y un logotipo, el
cual, tal y como lo señala la Ley de la Propiedad Industrial en México en su artículo
89, pueden ser de la siguiente forma: Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; Las formas
tridimensionales; Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y;
El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.
b) El elemento conceptual funcional, formado por las características reales y
tangibles de la ciudad, es decir, los puntos concretos que se deseen destacar para que
la ciudad sea recordada25, así, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guanajuato26,
uno de los puntos que quizás por los que sea más reconocida, asociada y/o recordada, suele ser, el Teatro Juárez, el museo de las momias, el Mercado Hidalgo y la
Alhóndiga de Granaditas.

3.2 ¿PUEDE SER CONSIDERADA, DESDE EL PUNTO DE
VISTA JURÍDICO, REALMENTE A LA MARCA-CIUDAD
COMO UNA AUTENTICA MARCA?
Una vez visto el proceso evolutivo que sufrió la marca a lo largo de la historia,
queda a todas luces claro que, su objetivo primordial siempre ha sido, y muy probablemente lo seguirá siendo, el de ser un símbolo de distinción entre vendedores de determinados productos y los mismos para que el consumidor pueda distinguirlos entre
unos y otros y contar con poder decisión para elegir libremente aquellos que le sean
de su agrado, basándose generalmente en cuestiones muy discutibles y subjetivas.
Esta misión se logra con la marca ciudad, esto desde luego queda ampliamente
demostrado ya que se trata de un cliente, que en estos casos se le denomina “turista”
y un producto, la ciudad.
Sin embargo, algo que se ha de considerar es el hecho de que la marca cumple
también con un objetivo fundamental, que es el control de la competencia en un
mercado, ya que no se trata únicamente de un medio de distinción, sino también
se trata de todo un sistema de control entre competidores de productos similares,
en donde los que logran posicionarse entre el gusto de la gente son premiados por
la Ley y por el propio Estado a través de una categoría superior, la marca famosa
o renombrada y notoriamente reconocida, pero no se ha de perder de vista que el
Estado no interviene en conseguir que determinado producto sea beneficiado, ya
que si no estaríamos rompiendo las reglas del libre mercado, cosa que no sucede
con la marca-ciudad, puesto que el aparato del Estado respalda las campañas de las
ciudades para darse a conocer y conseguir así una mejora sustancial de sus ingresos
en el rubro turístico.
25
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HUERTAS, A. Las claves del…Op.Cit.
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Por tanto, una marca ciudad al contar con el apoyo de sus gobiernos entraría
en la esfera de la competencia desleal, por tanto no tendría mayor problema que
los dilemas éticos que esto implicaría. Relacionado con esto, se ha de considerar
también que la idea de marca ciudad, debe de contar con el apoyo de sus gobiernos
para concretarse, luego todas las marcas involucradas estarían en igualdad de condiciones en el mercado turístico y únicamente se encontrarían limitados en cuanto a
la cantidad de recursos aportados en función de sus posibilidades.
Otro problema que puede presentarse, desde la perspectiva jurídica al momento de realizar el registro de una marca ciudad, es el que señala específicamente el
artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial de México, la cual en sus fracciones X
y XI, las cuales a letra señalan:
No serán registrables como marca:... X.- Las denominaciones geográficas,
propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusión o error en cuanto a su procedencia; XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos
productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

Si nos atenemos específicamente a lo señalado antes, y realizando un ejercicio
de interpretación literal, tenemos que sencillamente el nombre una ciudad no puede
ser nunca registrada como marca cuando estas se refieren a productos o servicios que
puedan ocasionar confusión o errores, esto obviamente pensado en el beneficio de
los consumidores. Similar a esta cuestión en la fracción siguiente se plantea que no
podrán ser marcas las denominaciones de poblaciones o lugares, es decir cuando se
desee aprovechar la fama de una zona geográfica determinada en beneficio de un producto, salvo que se trate de propiedad particular y se tenga el permiso del propietario.
Como se puede observar ambas restricciones juegan el papel de control de la
competencia al impedir que por cuestiones subjetivas, y muchas veces relacionadas
con sentimientos de nacionalidad, una marca pueda obtener una ventaja al adueñarse del nombre de un lugar.
Sin embargo, en el caso de la marca ciudad, esto no puede aplicarse, puesto
que estas restricciones van en función de que sean las empresas o los particulares
quienes se apoderen de estos nombres geográficos obteniendo así un lucro indebido, mientras que en los casos de la marca ciudad es el propio gobierno, entiéndase
en el caso de México los tres niveles de gobierno que son ayuntamiento, estados y
federal, quienes registran los nombres geográficos cuya propiedad en realidad les
pertenece como autoridad, así como a la sociedad.
Igualmente, se ha de considerar que el beneficio económico de estos registros
de marca ciudad, tendrían como destino a la sociedad en general, al contemplar un
incremento en el número de los visitantes a áreas estratégicas y previamente planeadas del país.
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Finalmente pues, queda fuera de toda discusión el hecho de considerar a una
marca ciudad como una autentica marca o bien, marca convencional dentro de la esfera jurídica, puesto que los requisitos esenciales y el objeto de la marca se cumplen
cabalmente con la marca ciudad.

3. MODELO DE PROYECCIÓN DE APLICACIÓN DE LA
MARCA CIUDAD
3.1 LOS PASOS METODOLÓGICOS
Con relación a cómo elaborar una marca ciudad aplicable a cualquier ciudad,
existen algunos procedimientos esenciales que ya se mencionaron antes y que conforman una metodología tradicional, estos son:
1. Elaborar el Diagnóstico de Situación de la ciudad y sus potencialidades a
desarrollar, es decir, plantear claramente cuan conocida es la ciudad, y porque, así
como señalar que otros atractivos pueden ser explotados desde el punto de vista
turístico.
2. Identificar los grupos de interés públicos y privados, internos y externos,
que deban participar en la elaboración y en la gestión de la estrategia de la marca, en
donde deben de participar los ciudadanos, los visitantes, los inversores, los empresarios, los medios de comunicación, las instituciones públicas, el mundo cultural,
deportivo y artístico, la Universidad etc.
3. Formular la visión de la ciudad, plantear que es lo que se quiere proyectar
hacia el mundo para hacer más atractivo a la ciudad, dentro de lo que cabria diseñar
el Programa de Identidad de la ciudad, es decir generar un sentimiento social en la
población de identidad y orgullo con la ciudad para su conservación y promoción.
4. Diseñar los planes de comunicación y de marketing territorial a partir de la
utilización de la marca ciudad propiamente, es decir, a partir de la materialización
de la marca y la comercialización de esta y los servicios ofertados en el ámbito nacional e internacional27.

3.2 RESULTADOS QUE PODRÍAN ESPERARSE
Para resolver esto, es necesario poner la vista en el caso de la ciudad de Tandil,
Provincia de Buenos Aires, Argentina, donde después de la implementación de la
marca ciudad, y comparándola con otra del mismo entorno, las ciudades de Olavarría y Azul, se encontraron con interesantes diferencias:
a) Una mayor publicidad, no pagada, en los periódicos de circulación
27

Vid. CALVENTO, M., & COLOMBO, S. S. (2009). <<La marca - ciudad como herramienta de promoción turística
¿Instrumento de inserción nacional e internacional?>> Estudios y Perspectivas en Turismo (CIET), Vol. 18, Núm. 3,
Buenos Aires, mayo 2009, pp. 262-284.
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nacional, en donde la ciudad que posee la marca ciudad es la más
nombrada y muestra un crecimiento progresivo ya que las notas
sobre las distintas temáticas aumentaron. En cambio, las notas sobre
las otras ciudades se mantienen estables.
b) En el caso de Tandil, las noticias deportivas hacen referencia a
personalidades deportivas individuales reconocidas en los ámbitos
nacional e internacional, a visitas de clubes de futbol y a actividades
de aventura, es decir, resultó más atractiva la ciudad tras la
implementación de la marca ciudad para las visitas de personalidades
que a su vez se hicieron eco en los medios publicitarios.
c) La ciudad de Tandil, a diferencia de Olavarría y Azul, ha sufrido un
fuerte crecimiento en los últimos cinco años en los diversos ámbitos.
Especialmente el sector turístico.
d) En el sector económico, la prensa nacional refleja en la ciudad de
Tandil una diversificación importante mientras que en las otras
ciudades comparadas se mantienen de manera estable, sin reflejar
cambios importantes.
e) A lo largo del periodo analizado, las noticias sobre la región han ido
aumentando gradualmente y ha mejorado su imagen, de acuerdo con
la valoración de las notas publicadas28.
Por tanto, cabria esperar que de la implementación de la marca ciudad para
cualquier otra ciudad, que tenga, por ejemplo la denominación de la UNESCO de
ciudad Patrimonio, los resultados podrían ser superiores, demostrándose a través de
un incremento del número de visitantes a la ciudad y las consecuencias de carácter
económico que esto conllevaría, sin embargo esto no podrá suceder sino hasta que
exista un interés y un empuje por parte de los gobiernos involucrados en estos casos,
el de la ciudad y el del Estado.

CONCLUSIONES
De todo lo aquí vertido, cabria exponer a modo de conclusión que la marca
como elemento de distinción entre un producto de otro de la misma especie, que
nace como una necesidad para encontrar una responsabilidad jurídica sobre un sujeto, hasta ser un elemento de identificación de calidad que da un valor agregado a un
producto, da un salto cualitativo en el sentido de ser ahora un valor agregado para una
ciudad, entremezclándose las bondades inherentes a la marca con un servicio y calidad
hospitalaria de la ciudad agregándole una difusión de la misma a través de los visitantes.
Sin embargo, ante estas cualidades, desde un estricto sentido jurídico se plantean
una serie de interrogantes y disyuntivas, puesto que ya se tienen distinciones geográficas entre productos que son las denominaciones de origen, que si bien no pueden ser
28
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aplicadas a servicios, no dejan de ser indicadores de unas determinadas características
únicas que engloban desde las características geográficas, como lo son clima y orografía, hasta un sentido social de tradición, a una zona geográfica determinada, surgiría
así la idea de encuadrar el término de marca-ciudad dentro de una sub especie de las
indicaciones geográficas, siendo estas más acordes por sus características.
La disyuntiva que aquí se puede señalar en un orden jurídico, es la cuestión
relativa a la necesidad de un apoyo gubernamental a la creación de la marca-ciudad,
para ganar adeptos, una campaña de difusión y posibilitar su registro saltándose la
salvedad que la misma norma señala entorno a que las denominaciones de poblaciones no pueden ser registradas como marca. Esta situación se ha solventado a través
de una interpretación de la norma bastante laxa en el sentido de añadir un lema a el
nombre de la ciudad, que si bien en apariencia puede parecer un tanto diferente, no
es así en un sentido estricto puesto que el lema suele ser un adjetivo añadido al nombre de la ciudad que por tanto mimetiza a la ciudad detrás de una cualidad que se
pretenda resaltar para resultar atractiva, sonora y de fácil memorización al visitante.
Si la aplicación de la norma en este sentido se hiciese de manera kelseniana,
estaríamos ante la cuestión de que estos nombres no podrían ser registrados nunca.
Ahora bien, si el Estado se toma las molestias de escoger a una ciudad emblemática
para ser punta de lanza ante una campaña de carácter promocional y turístico en un orden
interno e internacional, a través de la multicitada marca-ciudad, estaríamos ante una competencia desleal, puesto que los recursos del Estado serian puestos a tal fin dejando en un
plano menos competitivo a otras regiones y ciudades del mismo Estado, rompiendo así
con la idea de que la marca debe de ser un elemento diferenciador y no discriminatorio,
que debería dejar la voluntad y última decisión al consumidor, y no inducirlo a través de
una ofensiva mediatica con respaldo de los recursos del Estado (que en principio pueden
ser ilimitados), y una sensación de que la ciudad posee unas características únicas, derivadas de la marca-ciudad, que la vuelven extremadamente apetecible de visitar.
Estas cuestiones debería de ser abordas a través de las técnicas legislativas de los Estados
para estar en condiciones de dar una solución jurídica a estos temas aquí mencionados.
Sin embargo, se ha de reconocer que el concepto, novedoso y alentador en un
sentido comercial y turístico, lo es, pero en materia jurídica, es perfectible.
Recebido em: 30/09/2012.
Aprovado em: 10/10/2012.
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RESUMO
O tema da cidadania e da democracia e sua relação com os direitos fundamentais ocupa lugar de destaque no interesse dos juristas. O presente artigo passa por
essa linha de interesse ao discutir alguns sentidos possíveis para a cidadania e para
a democracia em sua relação com a emergência das teses liberais de limitação da
autoridade e preservação da liberdades individuais, bem como destacando o papel
que os direitos fundamentais e a cidadania podem ter nas relações econômicas.

ABSTRACT
The debate about the relationship between fundamental rights, democracy and
a citizenship have a special place among the ones who study Law. This article also
has this interest and will be discussed some of the possible meanings of democracy
and citizenship articulated with the rise of the liberals thesis (legal limits to the authority power and individual freedom preservation), giving special attention to role
that fundamental rights and citizenship can have into de economic relations.
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Entre tantos temas possíveis ao debate preocupado com os direitos fundamentais não se pode negar o interesse dos juristas por questões que passam pela cida1
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dania e pela necessária relação desta com os direitos fundamentais2. Este trabalho
segue essa linha de interesse e quer discutir a cidadania e a democracia em sua relação com questões econômicas em uma reflexão que não deixa de ser aquela sobre as
interferências e as reciprocidades existentes (ou possíveis) entre os direitos fundamentais, a ação política e as relações de produção e de propriedade na democracia.
As linhas a seguir, então, passam pela discussão sobre a construção e a desconstrução do conteúdo e do significado teórico e prático da cidadania em sua relação com a construção - e universalização - dos direitos fundamentais e a relação
desses pontos com o sentido dos discursos acerca da democracia.

CIDADANIA E MODERNIDADE CAPITALISTA
A pensadora Ellen Wood, em seu livro denominado Democracia contra o capitalismo3, destaca que o antigo conceito de democracia surgiu de uma experiência histórica
que conferiu status civil único às classes dominadas na Antiguidade grega, e neste contexto a figura definidora seria a do cidadão camponês, como sujeito livre da dominação, e,
assim, a democracia se conceitua na elevação da demos à condição de cidadania4.
Em uma obra clássica, a constituição da democracia antiga é explicada por
Fustel de Coulanges em “duas revoluções”, a primeira quando a plebe ingressa na
cidade e a segunda quando a aristocracia não mais resiste aos anseios de trabalhadores livres pela democracia e, consequentemente, pelo direito de voz e voto na
cidade5. Nessa apertada síntese, o ponto fundamental, dado que é bastante comum
recorre-se aos gregos para explicar/justificar a democracia, é que na democracia
ateniense um ponto fundamental era o seguinte: a situação política dos chamados
trabalhadores livres.
Embora o retorno aos gregos não seja estranho ao tema da democracia, Ellen
Wood, explica que a democracia moderna costuma ser associada a um percurso distinto, cujos grandes marcos estariam ligados à Magna Carta e à Revolução Inglesa
de 1688. Ainda segundo Ellen Wood, uma questão importante esta ligada ao fato de
que nesses acontecimentos históricos a centralidade definidora não está no demos,
enquanto classe subalterna que luta para não estar sujeita à dominação, mas antes,
os grandes momentos da formação da democracia moderna estariam ligados ao senhorio e à sua demonstração de força para manter seus privilégios contra a realeza
que se constitui. Este, na leitura de Ellen Wood, seria o caso da Magna Carta6.
A Magna Carta surgiria como tentativa de afirmação do privilégio de uma
aristocracia feudal contra a centralização do poder na figura do Rei. Nesse contexto,
2
3
4
5
6

TORRES, Ricardo Lobo. Cidadania. In: BARRETTO, Vicente (Coord). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo:
Unisinos, 2006.
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é interesse notar que a afirmação de privilégios materializada na Magna Carta trazia
ali o gérmen do constitucionalismo liberal, porque afirmava a necessidade de limitação da autoridade governativa.
Para além de conseguir afirmar o direito de livre dispor de sua propriedade
sem a interferência do governo, a classe proprietária conseguiu, ainda, na emergência da modernidade capitalista, fazer valer uma outra ideia fundamental da democracia moderna: a soberania do parlamento como aquele órgão que fala e decide por
toda nação política. E não há de se negar a importância desses dois elementos - a)
estabelecimento de limites para a interferência do governo na propriedade e nas
demais liberdades e b) ideologia da supremacia do parlamento - para a construção
da chamada Revolução Inglesa do século XVIII.
Estes dois elementos acima citados, além de caracterizadores da Revolução
Inglesa, talvez, sejam esclarecedores das condições de universalização dos direitos
políticos ocorrida na modernidade, principalmente no século XX. E isso porque
esses dois elementos operam um esvaziamento no conteúdo e na forma da política
em relação a democracia antiga.
No conteúdo, a política - e a democracia - é esvaziada na medida em que o
constitucionalismo estabelece limites além dos quais nenhum poder - nem mesmo
o poder legítimo - está autorizado a ingressar. Não há forma democrática de se interferir na propriedade, por exemplo. Na forma, a política é esvaziada no sentido de
que a ideologia da supremacia parlamentar - como órgão que fala e decide por toda
nação política - pode deslegitimar toda política extraparlamentar7. Daí decorrem,
entre outras, duas coisas: i) diz-se político apenas aquele profissional que ocupa lugar no parlamento e ii) quando se quer criticar um movimento extraparlamentar, não
é de se estranhar que surjam julgamentos de que o mesmo seria político e teria fins
políticos e, por isso, injusto8. Com esse esvaziamento, na forma e no conteúdo, a
democracia, enquanto direitos políticos, foi se universalizando.
* * *
O capitalismo deslocou o poder do senhorio para a propriedade e com isso tornou
menos importante o status cívico, permitindo uma nova forma de democracia e essa
nova forma de democracia se construía, também, a partir da ideia de indivíduos formalmente livres e iguais, sem qualquer elemento de privilégio jurídico-político entre os
mesmos9. Ocorre aqui, como explica Bobbio, a ideia da sociedade política como fruto
de acordo, de contrato, como “um produto artificial da vontade dos indivíduos”10.
Esse individualismo atomista, como pressuposto da sociedade política, foi o
preço pago pela classe trabalhadora para ingressar na democracia moderna. O individualismo foi a consequência ideológica do processo histórico de desenraizamento
7
8
9
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de camponeses que agora seriam jogados no mercado com o status de trabalhadores
livres e iguais. A modernidade capitalista avançou destruindo laços comunitários
e criando para a multidão trabalhadora a ideologia de indivíduo livre e igual que
existiria antes da política. A comunidade não mais existe deixando lugar para uma
multidão tida como um agregado de indivíduos atomizados. Esse processo histórico
pode ser sintetizado da seguinte forma:
O indivíduo e sua propriedade foram separados da comunidade à medida que
a produção fugia cada vez mais ao controle comunitário (o exemplo mais evidente desse processo é a substituição do sistema inglês de campo aberto pelo
cercamento); direitos de posse reconhecidos por costume se transformaram
em arrendamentos econômicos regulados pelas pressões competitivas impessoais do mercado; pequenos proprietários perderam os direitos costumeiros
de uso da terra comum; foram expulsos em ritmo crescente, quer pelo despejo
por coação, quer pelas pressões econômicas da competição.
Foi como um agregado desses indivíduos isolados, sem propriedade e roubados das solidariedades comunitárias, que a multidão trabalhadora finalmente
entrou para a comunidade de cidadãos11.

Essa entrada da multidão de trabalhadores na democracia moderna está associada, então, a um processo histórico de esvaziamento da cidadania. Esse esvaziamento está sintetizado pela nova relação entre o econômico e o político, e, também,
pela transferência do poder para exploração do senhorio para a propriedade. A democracia moderna se universaliza e com isso indivíduos trabalhadores conhecem
a cidadania, mas uma cidadania esvaziada, como esvaziada foi a política em geral.
Existem aqui pontos que se ligam e constroem o contexto histórico de constituição
e definição da democracia na modernidade. (i) A democracia moderna está ligada, ainda
que não se confunda, com o liberalismo constitucional. E isso significa (ii) que a democracia, enquanto forma de poder, está limitada por direitos individuais inalienáveis.
Para o liberalismo, existiriam direitos individuais anteriores à própria sociedade
política, ainda porque esta última existe como produto da vontade indivíduos que escolhem construir a sociedade civil. Sendo assim, a democracia política, como consequência, porque a política é consequência do contrato, está limitada pelos direitos individuais
fundamentais que não estariam sujeitos ao jogo democrático. Neste sentido, Bobbio
afirma categoricamente que o Estado liberal é pressuposto não só histórico, mas jurídico
do Estado democrático12 e, embora, tende estabelecer uma certa co-originalidade entre
democracia e direitos individuais nos moldes habermasianos, o fato é que não se admite
que a democracia possa interferir em certos direitos ditos como verdadeiros a priori.
A política democrática está, ainda, esvaziada pelo princípio da supremacia do
parlamento, ou melhor, pela ideia de que o parlamento existe como representante
legítimo da vontade da nação política e, por isso, a política para além do parlamento
não se justificaria. Aqui, ressalte-se, são duas as ideologias: a do parlamento como
11
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representante legítimo e da nação política como um todo construído para e pelo bem
comum. A nação política substitui os laços comunitários e despolitiza esses últimos.
Por último, a cidadania está esvaziada pela separação, pela especialização, entre o político e o econômico operada e defendida na modernidade capitalista. O econômico não necessita mais do político para exercer a exploração e, por isso, talvez,
seja interessante definir a sociedade a partir de sistemas, ou espaços, ou estruturas,
diferentes, especializadas, com suas próprias lógicas. No capitalismo, a vantagem
puramente econômica tomou o lugar do privilégio e do monopólio jurídico.
Nesses pontos, se observa um percurso no qual diversos cuidados foram necessários para que a construção de uma democracia pretensamente universal não
impedisse a realização capitalista. Assim, montados os sistemas e as estruturas de
um lado e, esvaziadas certa possibilidades de outro, a cidadania no capitalismo,
apesar de alcançar todos os trabalhadores, não significou nada de muito substantivo
na luta contra a dominação e, por isso, pudesse ser definida como involução em
relação a situação da democracia na antiguidade. Ellen Wood enuncia esta situação
de forma bastante convincente nos seguintes termos:
A democracia liberal moderna tem em comum com a antiga democracia grega
a dissociação entre a identidade cívica e o status socioeconômico que permite
a coexistência da igualdade política formal com a desigualdade de classe.
Mas essa semelhança disfarça uma diferença mais profunda entre as duas
formas de democracia, refletindo relações radicalmente diferentes entre os
planos político e social ou econômico nos dois casos.
Na antiga democracia ateniense [...] o direito à cidadania não era determinado
pela condição socioeconomica; mas o poder de apropriação e as relações entre
as classes eram diretamente afetados pela cidadania democrática. Na Atenas
democrática, cidadania significa que os pequenos produtores, em particular
os camponeses, eram em grande parte livres da exploração extraeconômica13.
Na democracia capitalista, a separação entre a condição cívica e a posição de
classe opera nas duas direções: a posição socioeconômica não determina o
direito à cidadania - e é isso o democrático na democracia capitalista - mas,
como o poder capitalista de apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores não depende da condição jurídica ou civil privilegiada, a igualdade
civil não afeta diretamente nem modifica significativamente a desigualdade
de classe - e é isso que limita a democracia no capitalismo14.

Esta extensa citação se justifica pela capacidade de identificar as contradições
existentes na cidadania moderna, contradições estas que a diferenciam de sua correspondente antiga e também permitem que a mesma exista sem afetar o capitalismo.
A cidadania não é determinada no capitalismo pela condição de classe - pelo
menos do ponto de vista do discurso e da formalidade da lei - e isto porque, como
sustenta a pensadora marxista, o capitalismo sobrevive e convive com a igualdade
jurídica e com o sufrágio universal. Porém, a cidadania pode pouco ou quase nada
contra a exploração capitalista.
13
14

Neste sentido é significante que “demos” designe ao mesmo tempo uma condição política e uma classe social.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p. 183.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA COMO ÚNICA
POSSIBILIDADE
A democracia formal moderna deve muito em suas definições aos chamados
“Pais Fundadores” da República estadunidense. Entre as tarefas desses homens estava a de tornar realidade histórica um “sistema democrático” em uma República
de grandes dimensões territoriais sem que isso significasse uma desestabilização da
questão da propriedade e da exploração econômica.
Nas leituras acerca da construção da primeira democracia moderna, não se
costuma afirmar que, em alguma medida, os discursos, as teorias e a prática democrática defendidas pelos pais fundadores estavam preenchidas, na leitura radical de
Ellen Wood, por princípios antidemocráticos15.
Ao afirmar que existia uma razão antidemocrática na construção dos federalistas, Ellen Wood aposta na tese de que os criadores da Constituição americana estariam comprometidos em criar um sistema político que corporificasse, mas, também,
limitasse o poder popular. Neste sentido, a democracia moderna teria sido definida
pelos antidemocratas vitoriosos na independência americana, e nesta definição o
componente principal seria a diluição do poder popular16.
Neste sentido, nas palavras do próprio Alexander Hamilton:
A ideia de uma real representação de todas as classes do povo por pessoas
de cada uma delas é inteiramente visionária. [...] Operários e artífices estarão
sempre inclinados, com raras exceções, a dar seus votos aos negociantes, de
preferência a pessoas de suas próprias profissões e especialidades. Sabem
que o comerciante é seu amigo e defensor natural; sabem também que, por
maior que seja a confiança que possam justificadamente depositar no próprio
bom senso, seus interesses serão defendidos com mais eficiência pelo negociante do que por eles mesmos. Não ignoram que sua formação não lhes permitiu adquirir cultura, sem a qual, em assembleia deliberativa, os melhores
dotes naturais são em geral inúteis. Estas considerações e muitas outras que
poderiam ser apresentadas provam, e a experiência confirma, que artesãos e
operários estarão geralmente dispostos a dar seus votos aos negociantes e aos
que eles recomendarem. Consequentemente, devemos considerar que estes
são os representantes naturais de todas as classes da comunidade. 17

Nessa passagem, embora seja parte de um dos documentos históricos
fundamentais da chamada democracia moderna, nada poderia ser mais antigo do
que o velho argumento da incapacidade de operários ou ferreiros para falarem por si
próprio no debate público. Esta alegada incapacidade de voz que leva à necessidade
de ferreiros e operários a se fazerem representar pelos comerciantes ricos é ainda
mais intrigante se for considerado o lugar de destaque que a liberdade de expressão
sempre ocupou nos discursos e nos documentos das ditas democracias modernas.
15
16
17

WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p. 185.
Ibidem, p. 185.
HAMILTON, Alexander. O Federalista n. 35. in: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista.
Tradução: Ricardo Rodrigues Gama. 2 ed. Campinas: Russel, 2005, p. 219.
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Assim, ao mesmo tempo em que se defende a centralidade da liberdade de
expressão, como a liberdade de expressar-se sem interferências, principalmente interferências estatais, a democracia moderna se constrói sobre a ideia de representatividade que tira da discussão política oficial ferreiros e operários. Há aqui, nos federalistas, um certo medo do povo, que leva a defesa de um modelo de democracia
que viola a isegoria (como direito do cidadão de voz e voto direto nas assembleias)
dos antigos, que é justamente o conceito mais associado à democracia ateniense. A
democracia representativa seria, para os antigos, absolutamente antidemocrática.
Ainda nas palavras dos federalistas, é possível perceber um receio do poder
popular (Hamilton e, depois, Madison):
É impossível ler a história das pequenas repúblicas da Grécia sem um sentimento de horror e pena ante as agitações a que elas foram continuamente
submetidas e a rápida sucessão de revoluções que as deixavam em estado de
constante oscilação entre os extremos da tirania e da anarquia18.
Entre as vantagens prometidas por uma União bem constituída, nenhuma merece ser mais detalhadamente acentuada do que sua tendência para conter e
controlar a violência das facções. Os adeptos dos governos populares nunca
ficam tão apreensivos quanto à sua reputação e destino como quando percebem neles uma propensão para esta perigosa ameaça. Assim, não deixarão de
dar o devido valor a qualquer plano que, sem violar os princípios que lhes são
caros, apresente o adequado remédio19.

Dessa forma, em algum sentido pode ser percebida pelos federalistas, pais fundadores da chamada primeira democracia moderna, uma propensão nos governos
populares à guerra e à anarquia e, como solução, ambos apresentam a representação
como alternativa. A representação é, então, – e este é um ponto fundamental acerca do debate entre “democracia direta versus democracia representativa”– não um
meio de permitir a realização da democracia, mas antes um filtro capaz de conter o
poder popular.
Madison, no Federalista n° 10, preocupado com a guerra de facções, distingue
democracia de república, e defende as virtudes desta última como forma de superação dos males inevitáveis na primeira. Uma república, que é definida como um
“governo no qual o esquema da representação tem lugar”, se difere da democracia
pura em dois pontos: primeiro, porque o exercício do governo é delegado a um
pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais; segundo, no que parece ser uma
consequência do primeiro ponto, são bem maiores o número de cidadãos e área que
ela pode abranger20.
Aqui a representação surge como solução, como forma de “aperfeiçoar e alargar os pontos de vista da população, filtrando-as através de um selecionado grupo
de cidadãos, cujo saber poderá melhor discernir os verdadeiros interesses de seu
18
19
20

HAMILTON, Alexander. O Federalista n. 9. [...]. O Federalista..., p. 71.
MADISON, James. O Federalista n. 10. [...]. O Federalista..., p. 77.
Ibidem, p. 81.
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país”21. Em poucas palavras, a representação surge como forma de filtro, de afastamento das camadas populares do exercício direto do governo. Nos federalistas, o
autogoverno democrático não está disponível.
Podem ser enxergadas nesse ponto uma ruptura e uma perda de sentido na
democracia. Esta perda de sentido, antes de qualquer coisa, está evidenciada na premissa que pautou os federalistas: a de que o demos é politicamente incompetente.
Esta afirmação, a da incompetência política do demos não é novidade e já era perfeitamente identificável nos antigos (no Protágoras de Platão, por exemplo).
Ocorre que na Grécia e em Roma, o discurso ancorado na incompetência de
ferreiros e sapateiros para a política (entendida como atividade de participação no
poder e nos processos de debate e de deliberação acerca do destino da polis através
da palavra) se constituía como um discurso antidemocrático e contra a polis democrática. Já entre os modernos, o discurso que desacredita a competência política
dos operários, por exemplo, conseguiu redefinir mesmo a democracia, afirmando
como democrático o governo dos representantes especialistas e que deixa longe
da formação da opinião e da vontade públicas o trabalhador. Em suma, a alegada
incompetência dos trabalhadores para a política entre os antigos justifica o discurso
antidemocrata, enquanto entre os modernos a citada incompetência justificou uma
redefinição mesmo da democracia.
Neste sentido, a representação não parece ser um meio necessário (e talvez,
o único possível) em sociedades cada vez mais complexas, como, por exemplo,
define Bobbio, mas antes se constitui como a essência da própria democracia moderna. A democracia deixa de ser o governo do povo para se torna o governo dos
representantes do povo22.
Os antigos teriam dificuldades com essa definição de democracia, e isto
porque, primeiramente, essa fórmula de democracia aliena ‒ separa e causa estranhamento ‒ a cidadania do poder político e, segundo, porque embora pudessem
utilizar-se de eleições, estas eram tidas como característica da oligarquia e não da
democracia, pois favoreciam a escolha dos notáveis e ricos23. Em poucas palavras, o
demos, entre os antigos, servia para incluir sapateiros e ferreiros na política, enquanto para os “pais fundadores”, o demos é invocado para menos e não mais participação política de trabalhadores. E isto só é possível porque a democracia moderna, dos
federalistas, esvazia o conteúdo social de povo.
O povo deixa de significar um conjunto de cidadãos ativos para significar
um agregado de indivíduos particulares e privados cujos interesses públicos seriam
representados por um Estado. O povo deixa de ser o demos ateniense e assume um
conceito político esvaziado de conotações sociais. Sobre esse aspecto, é interessante
notar que Aristóteles, por exemplo, define a democracia como governo de “homens
livres e pobres”, enquanto a oligarquia é caracterizada como o governo “dos ricos
e dos mais bem nascidos”. Com isso, o aspecto social – pobreza e riqueza – é mais
21
22
23

Ibidem, p. 81.
BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia..., p. 54.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p. 187.
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importante do que o critério numérico para definir a democracia24. Assim, a polis
seria democrática mesmo que o número de pobres governantes fosse menor do que
o número de ricos existentes25. Esta é também interpretação de Foustel de Coulanges que, como já destacado, definiu a as Revoluções democráticas na Cidade Antiga
como o processo de entrada dos pobres e trabalhadores na política26.
Para os modernos, a democracia é apenas o governo de todos, da nação política ou do povo como conjunto de cidadãos, mas não o governo que necessariamente
incluí os pobres e os trabalhadores. De qualquer maneira, dizer democracia como
governo de todos – democracia moderna - é mais includente do que dizer democracia como governo dos pobres (como afirmou Aristóteles). O demos ateniense é mais
restrito do que o povo dos federalistas.
Porém, esse alargamento do povo em relação ao demos deve ser entendido
com base em dois aspectos, segundo Ellen Wood. O primeiro aspecto está ligado
ao fato de que a base estrutural do momento histórico dos federalistas não permitia
mais uma definição de povo pouco inclusiva (apesar de negros e mulheres estarem
fora da política, por exemplo) e, segundo, que, diferente dos gregos, a classe dominante nos Estados Unidos teve a oportunidade de deslocar a democracia para uma
esfera puramente política, distinta da economia (ou sociedade civil)27.
Dessa forma, na modernidade capitalista ocorre um alargamento da cidadania,
mas também um esvaziamento da mesma, já que a estrutura econômica convive de
maneira intacta com a universalidade do sufrágio.
Assim, o modelo de democracia moderna ganhava contornos claros: cidadania
passiva, mas universal; sociedade civil (economia) separada do Estado (política);
filtro da representação como forma de evitar a tirania da maioria ou governo da
multidão. Esse conjunto de contornos permite a formulação e a defesa de uma ideologia: a convivência entre economia de livre mercado e política democrática.
Diz-se ideologia, porque esse conjunto de contornos é justificado como inevitável. A cidadania passiva – cidadania como status diante de um Estado e contra
o mesmo – é justificada a partir da impossibilidade alegada de que os indivíduos
realizem a política como atividade cotidiana. Neste sentido, Bobbio fala em cidadão total como aquele pretendido pelos defensores da democracia direta, e que
este mesmo cidadão total não seria desejável por se configurar como o outro ponto
do Estado total28.
24
25
26
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Aristóteles. Política..., p. 225.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p 190.
FUSTEL DE COULANGES. A Cidade Antiga: estudo sobre o culto, o direito, e as instituições da Grécia e de Roma...,
pp. 295-300. Neste sentido, vale destacar a seguinte passagem do livro destacado: [...] foi preciso, por toda parte, pouco
mais cedo ou pouco mais tarde, conceder a todos os homens livres direitos políticos. Desde que a plebe romana quis
ter comícios próprios, teve de admitir neles os proletários e não pode fazer com que aceitassem a divisão de classes. A
maioria das cidades viu assim forma-se assembleias verdadeiramente populares e foi estabelecido o sufrágio universal.
Ora, o direito de voto tinha então um valor incomparavelmente maior que o teria nos Estados modernos. Por ele, o último
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verdadeiramente democrático. (p. 299).
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Embora aqui se reconheçam os perigos de um Estado total, a primeira coisa
a ser dita é que não há nada de evidente na relação entre Estado total e cidadão
total, mas do contrário, a experiência histórica fascista, por exemplo, não foi a da
construção de cidadania ativa como aqui se discute, mas antes a construção de um
regime de entrega de vidas para os interesses do Estado29. Há que ser dito, ainda,
que a cidadania antiga dos gregos importava na imposição de limites à dominação
econômica e política.
Outro ponto não tratado por Bobbio é de que, embora, mais uma vez, não se
defenda em nenhuma hipótese o Estado total, da mesma maneira, não se defende
o mercado total, como sistema diretor das vidas humanas. A cidadania ativa não
é a cidadania total, no sentido de que a política ocuparia todos os espaços da vida
humana, mas antes a possibilidade de grupos humanos organizados decidirem seus
futuros por si próprios.
A cidadania ativa não é outro lado da moeda do Estado total, também, porque a
cidadania ativa, como para os antigos, importa na possibilidade da política de interferir na exploração econômica, o que não ocorreu no fascismo, por exemplo, regime
no qual, tanto quanto nas democracias formais liberais, a exploração econômica
capitalista prospera sem maiores dificuldades30.
Por último, a cidadania ativa não está relacionada com o Estado total, pois,
mais uma vez citando o fascismo, neste caso a política se construiu de cima para
baixo, enquanto a cidadania ativa, parte fundamental da democracia, exige que a
política se construa de baixo para cima e contra cima, por vezes.
A ideologia da democracia moderna também alega a inevitável separação da
sociedade civil do Estado, da economia da política, e com isso, a cidadania operaria
apenas nos limites da política, deixando intactas as relações econômicas. A vida ganhou em complexidade material e como consequência o Estado se separa da sociedade civil. Essa sentença, em realidade, pode servir como mascaramento do serviço
prestado pelo Estado às classes dominantes e, também, como forma de proteção de
relações de propriedade específicas do capitalismo contra pressões políticas.
Outra alegação é da necessidade da representação como forma essencial de
democracia. Existe aqui uma ideologia porque se defende como necessidade algo
que na realidade funciona como filtro, como mecanismos de contenção do poder
popular. Neste sentido, há de se pensar se a representação não legítima democraticamente um governo antidemocrático.

29
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DEMOCRACIA E LIBERALISMO: UMA CONFUSÃO
INTERESSADA
A democracia e o liberalismo não se confundem, mas a relação entre estes dois
conjuntos de ideias e princípios tem muito a explicar sobre a crescente redefinição da
democracia na modernidade31. A democracia na modernidade teve esvaziado o seu conteúdo material e se afastou de seu significado literal de governo do demos – entendido
como status cívico e, também, categoria social – para assumir cada vez mais o significado de gozo passivo de certas salvaguardas e de direitos e garantias constitucionais32.
Ocorre que a construção de certos limites em torno dos indivíduos para além
dos quais não é cabida uma interferência ilegítima não é uma construção da pauta
democrática, mas sim da pauta do liberalismo.
O liberalismo, apesar de não apresentar uma conceituação fora de dúvida, possui uma ideia central inquestionável: o ideal de liberdade como não-interferência
como direito natural e individual. A partir desta ideia central – a liberdade como não
interferência – o liberalismo defende seu programa político e teórico, que apresenta
alguns princípios fundamentais: limitação do poder estatal, garantia das liberdades
individuais e uma antítese insuperável entre lei e liberdade.
Para o liberalismo, livre é o indivíduo que não enfrenta obstáculos externos no
campo de suas eleições possíveis. É este o conceito de liberdade presente no Leviatã,
de Hobbes, obra na qual a liberdade é interpretada a partir de categorias da Física,
como a inércia, por exemplo. Nas palavras do próprio Hobbes “liberdade significa,
em sentido próprio, a ausência de oposição (entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento)” e, ainda neste sentido, Hobbes continua afirmando que
“um homem livre é aquele que, naquelas coisas que graças a sua força e engenho é
capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer”33.
A liberdade do liberalismo é a liberdade do Leviatã de Hobbes e esta liberdade
é negativa porque caracterizada pela ausência, especificamente a ausência de interferência nas eleições individuais34.
Nesta construção, a liberdade individual existe como direito natural anterior e
superior à lei, sendo esta última sempre definida como limite àquela. A lei limita a
liberdade porque necessariamente interfere no campo de eleições individuais diminuindo as possibilidades de escolha e de agir de cada indivíduo.
Como limite inevitável à liberdade, a lei surge como necessidade posta por um
contrato entre indivíduos que movidos por medo, instinto de sobrevivência ou, ainda, por um cálculo utilitário resolvem dar início à sociedade civil. Esta construção
está presente tanto em Hobbes, quanto em liberais do século XIX, como John Stuart
Mill, embora este último não trabalhe com a categoria do contrato-social35.
31
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Sendo a lei – interferência no campo de escolhas individuais – obra de um
contrato, da vontade de indivíduos atomizados anteriores à sociedade, a mesma
deve justificar-se e não pode violar os termos essenciais do contrato social. Assim,
os liberais reconhecem a necessidade de um Estado, mas antes constroem para o
mesmo limites para a sua autoridade. Quando estes limites são estabelecidos em
documentos escritos, estão postas as primeiras constituições formais.
Ressalte-se que para o liberalismo a liberdade não tem a ver com quem estabelece a interferência, mas sim com os limites mesmos para o agir fora da possibilidade de interferência, isto é, não importa quem estabeleceu a lei – todos, um parlamento ou um soberano tirano – a liberdade será a mesma se estão disponíveis aos
indivíduos as mesmas possibilidades de escolha, ou, nas palavras de Hobbes “quer
o Estado seja monárquico, quer seja popular, a liberdade é sempre a mesma”36.
Ora, não se trata aqui de negar a validade de certos limites ao poder do Estado,
mas antes de evidenciar que o liberalismo pode estar associado à democracia – ainda que formal -, mas isto não é uma necessidade.
Apesar da conexão que é estabelecida entre liberalismo e democracia, que permite a alguns, como Bobbio, afirmar que a democracia só é possível em um Estado
liberal37, o fato é que na história, longe de toda construção i.dealista de grupos sociais privilegiados, como o contrato social ou homem natural, o liberalismo que tem
sua gênese ligada ao anseio de classes dominantes em deixar a salvo certos direitos
e privilégios contra o poder estatal central que se constituía, parece ter obrigado de
tal maneira a redefinição de democracia que esta última passou a ser caracterizada
por aspectos liberais, mas não necessariamente democráticos.
John Stuart Mill, no clássico “Sobre a Liberdade”, começa sua discussão afirmando estar interessado em discutir a liberdade civil, isto é, “os limites do poder
que a sociedade legitimamente exerça sobre o indivíduo” e prossegue, justificando
a necessidade de discutir-se limites claros ao poder, afirmando que “o conceito de
que o povo não precisa limitar seu poder sobre si mesmo podia parecer axiomático
quando o governo popular não passava de um sonho, ou de algo que se lia ter existido em algum período remoto do passado” e, ainda como justificativa, continua
afirmando que “ademais, a vontade do povo significa praticamente a vontade da
mais numerosa e a ativa parte do povo [...]. O povo, consequentemente, pode desejar oprimir uma parte de si mesmo, e precauções são tão necessárias contra isso
contra qualquer outro abuso de poder”38. Uma vez mais, está posta a questão central
do liberalismo: limitar a autoridade em sua capacidade de interferência sobre os
campos das eleições individuais.
Interessa neste momento não deslegitimar a preocupação liberal acerca da
necessidade primeira de construção de limites nítidos para a interferência da autoridade na liberdade individual, mas antes interessa deixar nítido, como destaca
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Ellen Wood, que o liberalismo, que com a democracia não se confunde, conseguiu
operar ideologicamente uma substituição pelos seus princípios e valores dos valores democráticos.
Essa substituição não significou que discursivamente tenha se afirmado que o
programa político liberal é mais bem preparado para enfrentar a realidade contemporânea e, por isso, deveria substituir o programa democrático, mas sim, e nisto está
o aspecto ideológico, a democracia passou a ser definida pelo conteúdo do liberalismo. Assim, “hoje estamos completamente acostumados a definir democracia menos
(ou quase nunca) em termos de governo pelo demos ou poder popular do que em
termos de liberdade civis, liberdade de expressão, de imprensa e de reunião, tolerância, proteção de uma esfera de privacidade, defesa do indivíduo e da sociedade civil
contra o Estado, e coisas tais”39.
Como já discutido, a origem do liberalismo e do constitucionalismo, expressados
nos princípios e valores acima destacados, nada tem a ver com ascensão política de camadas populares, mas antes surge como discurso em favor de manutenção de privilégios
feudais. A Magna Carta pode ser apresentada como expressão desse movimento.
Assim, quando a agenda democrática é tomada pelas questões principais do
liberalismo, ou seja, quando os discursos democráticos tendem a defender seu ideal
a partir de categorias caras ao liberalismo, o que se observa é uma deturpação ideológica da história da democracia, que deixa de estar associada com a ascensão política de classes trabalhadoras, como na antiguidade, e passa a ser identificada com a
declaração e a preservação de esferas individuais contra a autoridade.
O liberalismo não era e não poderia ser popular porque surge no feudalismo
quando o privilégio político ainda contava para as questões econômicas. Assim,
interessou à classe dominante feudal se afirmar politicamente contra interferências
que também as prejudicariam economicamente40.
No capitalismo, com a sabida separação da sociedade civil do Estado, isto é,
separação da economia da esfera política, como já destacado, o privilégio político entendido como a existência de certos direitos acima do poder - deixou de ter relevância política. Não por coincidência, foi possível a extensão de direitos para a multidão.
A “democracia liberal” só é possível no capitalismo, porque no mesmo o mercado está fora do âmbito da “cidadania, a liberdade política e a responsabilização
democrática”, ou seja, os direitos políticos não têm implicação direta sobre o poder de “apropriação, exploração e distribuição”. Direitos políticos são condições
extraeconômicas. Como consequência, a democracia é ideologicamente associada
ao livre-mercado, mas a democracia não é capaz de libertar qualquer indivíduo do
mercado, de suas leis e de seu imperativo de maximização do lucro. Em outros
termos, “a esfera do poder econômico no capitalismo se expandiu para muito além
da capacidade de enfrentamento da democracia; e a democracia liberal, seja como
conjunto de instituições ou de sistema de ideias, não foi criada para ampliar seu
alcance naquele domínio”41.
39
40
41

WOOD, Ellen. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p. 199.
Ibidem, p. 200-202.
WOOD, Ellen. Democracia contra o capitalismo: a renovação do materialismo histórico..., p 202.
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A democracia se confunde com o sistema de ideias do liberalismo e isto quer
dizer que a democracia passa a ser definida por um conteúdo característico da tradição liberal e, também, que a democracia passa a ter como condição de viabilidade a
existência de um sistema político liberal, com toda sua sistemática de preservação
da liberdade contra os perigos da autoridade.
No capitalismo, o discurso em favor da preservação da sociedade civil contra os
perigos de um Estado só é possível pela separação formal entre o mercado e o Estado,
entre a economia e a política. Esta separação formal está caracterizada, entre outros
aspectos, pela não interferência do poder político no poder de apropriação e é justamente o que permite a universalização ‒ ainda que esta tenha sido fruto de conquista gradual na história ‒ dos chamados direitos políticos, entre os quais, a cidadania,
entendida mesmo como conjunto de direitos, como votar e ser votado, por exemplo.
Por mais profunda e extensa que possa ser a cidadania, no capitalismo, a mesma não é suficientemente larga e nem profunda para impedir ou fazer diferença
na reino da liberdade de exploração do mercado. E o uso do termo “reino” aqui é
proposital porque o que se operou com a separação formal da economia da política
no capitalismo foi, entre outros aspectos, a formação de uma república democrática
incapaz de interferir no reinado do capital. A democracia formal se universaliza,
torna todos iguais, mas é incapaz de fazer qualquer diferença no regime de força
caracterizado pela diferença fundamental entre produtores e apropriadores.
O liberalismo precisou capturar o sentido da democracia, porque esta última,
enquanto governo popular estava, para os antigos, preenchida de um conteúdo social que fazia diferença na exploração econômica.
Sobre a questão inicial sobre se os direitos fundamentais poderiam deixar de
interferir no campo relações de produção e de propriedade, é necessário afirmar
que sim, que essa abstenção é possível, mas somente o é pagando o preço de estar
relacionada a um sentido bastante restrito e não popular de democracia.
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Nas Entranhas do Processo Penal: para
uma viragem democrática
Insides of Criminal Procedure: for democratic turn
Augusto Jobim do Amaral1

RESUMO
O artigo pretende estudar, desde o processo penal, o motivo histórico-conceitual
hábil a perceber as intensivas pressões da regra do poder penal: o inquisitorialismo.
Para além das infinitas definições, cabe perquirir sobre o critério definidor de cada
um dos estilos que inspiram a estética dos sistemas processuais penais. Indagando a
deletéria conjugação da acusatoriedade com a simples presença de partes processuais,
deve-se destacar o índice de inquisitorialidade localizado no exame dos dispositivos
que permitem a atuação probatória do magistrado, para que se contribua no jogo político democrático para o devido aperfeiçoamento da cultura acusatória.
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ABSTRACT
The article intends to study, since the criminal proceedings, the subject of
intensive historical and conceptual pressures of the criminal rule of power: the inquisitorialism. Besides the endless definitions, imperative to ask about the criterion
that defines each styles that inspire aesthetic systems of criminal procedure. Asking
the deleterious combination of accusatory senses with the simple presence of procedural actors, there is the ´index of inquisitoriality´ located in the examination of
devices that allow the activity evidence role of the magistrate, that contribute to the
democratic political game due to the improvement of accusatory culture.
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INTRODUÇÃO
Quaisquer referências históricas ao afazer inquisitorial, em seus mais diversos
nuances, não podem distar e devem investir numa função inarredável: a de elaborar
um motivo histórico-conceitual hábil a perceber as intensivas pressões - longe de
qualquer adesão a uma linearidade pretendente a dar mera conta de alguma origem
epistemológica - capazes de apreender a regra do poder penal que é o seu inquisitorialismo.2 Desnudar as suas reais formas de manifestação, seus diversos graus, é
captar esta variável presente na configuração das práticas penais. Assim, devem ser
investigadas, desde um recurso interpretativo, algumas dimensões decorrentes da
característica trans-histórica que possui esta mentalidade altamente funcional para
legitimar as mais diferentes máquinas jurídicas autoritárias.
Se pudéssemos dar por adquirido o profundo trato com os materiais pinçados
dos diversos ambientes processuais e seus correlatos valores políticos, tal anseio poderia agora ir na direção de moldar algumas mínimas definições, quer dizer, contornar certas diferenciações entre ambos os estilos de performance e estética processual: acusatório e inquisitório. Com isto, ainda, alguns conceitos podem ser aclarados
e algumas confusões desfeitas. Quiséssemos nós oferecer os delineamentos acerca
da caracterização dos clássicos sistemas processuais penais, a tarefa seria de enorme dificuldade. O consenso seria impossível e a amplitude de pontos inesgotável.
As características de ambos os sistemas, desde a trajetória que se pode marcar, são
assuntos de amplitude imensurável. O cardápio seria infindável; à la carte, as escolhas infinitas não poderiam senão conduzir a uma indigestão de qualquer sistema.
Para além das extensas caracterizações, importa para o momento salientar, investir
e perquirir sobre o critério definidor de cada um deles.
Falamos inicialmente em sistema3 no sentido de modelos de inspiração, extremos, tipicidades ideais weberianas4, ideias-chave. Modelos puros apenas como
resultado do esforço de captar os sedimentos depositados ao longo das diferentes
configurações, em diferentes lugares e temporalidades; características dos sistemas
invocadas desde uma história dos estilos processuais penais feitas obviamente a
partir do interesse que nos guia. Nosso investimento vai ao encalço do estudo de
uma estrutura processual penal, vista a relação biunívoca, entrelaçada (longe de
qualquer contraposição forma/conteúdo) de relações sociais que geram estruturas
inconscientes, seguindo as pistas de uma antropologia responsável.5
2
3

4
5

Neste sentido, cf. CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 77-78.
Kant será sempre referência útil, dentro da longa tradição na temática, quando associa, na arquitetônica da Razão
Pura, a noção de sistema: “Por arquitectónica entendo a arte dos sistemas. [...] Ora, por sistema, entendo a unidade
de conhecimentos diversos sob uma ideia. Esta é o conceito racional da forma de um todo, na medida em que nele
se determinam a priori, tanto o âmbito do diverso, como o lugar respectivo das partes.” (KANT, Immanuel. Crítica da
Razão Pura. 5ª ed.. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2001, p. 657).
Sobre “tipo ideal”, cf. o clássico WEBER, Max. Economia y Sociedad: Esbozo de sociologia compreensiva. Tomo I.
México: Fondo de Cultura Econômica, 1944. Particularmente, antes, em texto de 1904, WEBER, Max. A objetividade do
conhecimento nas Ciências Sociais e na Política Social. Lisboa: Lisboa Ltda., 1974.
Sob a pista que nos concede Levi-Strauss, é a estrutura que oferece um caráter de sistema, em primeiro lugar,
consistindo ela em elementos tais que a modificação qualquer de um deles acarreta a modificação de todos os outros.
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Quando falamos em sistema inquisitório e sistema acusatório, devemos estar
diante dos materiais sobre os quais ainda se laboram. Esta reconstrução pode aportar
à luz os nexos funcionais que ligam os diversos elementos de cada modelo teóriEm segundo lugar, todo modelo pertence a um grupo de transformações; em terceiro lugar, com as propriedades acima
indicadas, é possível prever de que modo reagirá o modelo, em caso de modificação de um de seus elementos. “Enfim,
o môdelo deve ser construído de tal modo que seu funcionamento possa explicar todos os fatos observados.” (LÉVISTRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Tradução de Chaim Samuel Katz e Eginaldo Pires. 6ª ed.. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2003, p. 316). Mas para se fugir de qualquer acusação (falsa) de formalismo, este olhar estrutural,
útil nalgum ponto, recusa opor o concreto ao abstrato, não reconhecendo qualquer valor privilegiado neste. A forma,
sim, distingue-se por oposição a uma matéria que lhe é estranha, já a estrutura não tem conteúdo distinto: “ela é o
próprio conteúdo, apreendido numa organização lógica concebida como propriedade do real”. (LÉVI-STRAUSS, Claude.
Antropologia Estrutural Dois. Tradução de Maria do Carmo Pandolfo. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993,
p. 121). Sempre lembrando que o caráter relativo dos elementos da estrutura, a saber, o sentido e o valor de cada um
deles, dependerá da posição que ocupem frente aos demais. Sendo um sistema de relações, a estrutura refere-se aos
modelos construídos segundo a realidade empírica. Sua noção, assim, não se confunde com a realidade estudada, com
a realidade empírica em si, mas seria um modelo de análise, ou seja, não se faz confundir estrutura social e relações
sociais: “as relações sociais são a matéria-prima empregada para a construção dos modelos que tornam manifesta a
própria estrutura social.” (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, pp. 315-316). Interessante que os modelos
podem ser conscientes ou inconscientes, e na concepção de Levi-Strauss, as formas particulares assumidas em cada
cultura seriam de responsabilidade das estruturas mentais inconscientes, daí o método proposto pela análise estrutural
em linguística e em antropologia: captar tais modelos (inconscientes) responsáveis por aqueles outros (conscientes)
que não passam de efeitos deformados dos primeiros. Os modelos conscientes, chamados comumente de “normas”,
incluem-se entre os mais pobres que existem, pois apenas perpetuam crenças e usos. Daí a situação paradoxal trazida
pela análise estrutural: “quanto mais nítida é a estrutura aparente, mais difícil torna-se apreender a estrutura profunda,
por causa dos modelos conscientes e deformados que se interpõem como obstáculos entre o observador e seu objeto.”
(LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, p. 318). As razões inconscientes pelas quais se pratica um costume ou
uma crença estão bastante afastadas das razões que se invocam para justificá-lo, assim é que a atividade inconsciente
do espírito consiste em impor formas a um conteúdo. É preciso atingir a estrutura subjacente a cada instituição ou
costume para obter um princípio de interpretação válido, tal como o estudo da função simbólica expressa na linguagem
demonstrou notadamente (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, pp. 34-37). Nem precisaria afirmar, pois, a
razão da afinidade das abordagens estruturalistas de Levi-Strauss com a linguística, estreitamente de Jakobson, e não
será à toa todo diálogo de ideias, os sonidos, e a inspiração dada à psicanálise lacaniana (sobre a eficácia simbólica e o
inconsciente, de enorme importância para a psicanálise lacaniana, em especial a ideia de “inconsciente vazio”, cf. LÉVISTRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, pp. 215 ss.). Dirá aquele, inicialmente, tratar-se a linguagem de um produto
da cultura e também de uma parte dela. Mas não é tudo; pode-se tratar a linguagem como condição da cultura por um
motivo duplo: “diacrônico, visto que é sobretudo através da linguagem que o indivíduo adquire a cultura de seu grupo [...].
Situando-se de um ponto de vista mais teórico, a linguagem aparece também como condição da cultura, na medida em
que esta última possui uma arquitetura similar a da linguagem. Ambas se edificam por meio de oposições e correlações
[...]” (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, p. 86). Mas as relações entre linguagem e cultura afastam as
hipóteses extremas: a de que não existe relação alguma entre as duas ordens e aquela atinente a uma correlação total em
todos os níveis, por isso a posição intermédia de Levi-Strauss: “certas correlações são provavelmente reveláveis, entre
certos aspectos e certos níveis, e trata-se, para nós, de encontrar quais são estes aspectos e onde estão estes níveis.”
Isto seria a tarefa de “uma ciência muito antiga e muito nova, uma antropologia [...], um conhecimento do homem que
associe diversos métodos e diversas disciplinas, e que nos revelará um dia as molas mestras secretas que movem este
hóspede, presente sem ser convidado aos nossos debates: o espírito humano.” (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia
Estrutural, pp. 98-99). Mas, retomando algo de essencial, pergunta-se: como chegar a esta estrutura inconsciente?
Aqui o método etnólogo e linguístico se encontram. Afastando-se de qualquer organização dualista, de divisão do grupo
social em duas metades, por seu turno, uma observação histórica permite distinguir alguma coisa que se conserva e que
permite distinguir progressivamente, por uma espécie de filtragem: esquema único, atinente a relações de correlação
e oposição, sem dúvida, inconscientes. São estas estruturas subjacentes às fórmulas múltiplas que são os próprios
elementos estruturais. Enfim, é função da etnologia, sem permanecer indiferente à história, atingir, além da imagem
consciente e sempre diferente que os homens formam do seu devir, um inventário de possibilidades inconscientes (LÉVISTRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, pp. 37-39). O estudo dos modos diversificados de sociedades e civilizações,
das culturas humanas, entendidas “como conjunto etonográfico que, do ponto de vista da investigação, apresenta, com
relação a outros, afastamentos significativos” (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, p. 335), enfim, é o
objetivo último das pesquisas estruturais - estudar as constantes presentes nestes afastamentos entre as diferentes
culturas, sabendo-se que, mesmo dentro de uma coleção de indivíduos, simultaneamente, há a dependência de vários
sistemas de cultura.
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co, pois na experiência prática nunca aparecem em estado puro, sempre mesclados
um com o outro. Há sedimentos que foram sendo depositados ao longo do tempo,
que nem mesmo um primeiro olhar poderia dispensá-los, mesmo diante da apenas
aparente e singela distância cronológica. Escolhe-se, para tanto, dotar de certa organização uma versão de elementos dispersos, desde uma série de emergências e
aparências ao longo do tempo, todavia todos compostos desde uma linha de fuga
comum que acaba por se impor: a posição que a prova ocupa nas saliências de algum pensamento histórico sobre os procedimentos criminais, que nada mais é que o
negativo do filme impresso nos modos de operar o processo penal.

1. A ESTRUTURA ÍNTIMA DO PROCESSO PENAL: A
COMISTÃO ENGANOSA ENTRE ACUSATORIEDADE E
DIVISÃO DE PARTES
O referimento ao sistema acusatório e ao sistema inquisitório conserva profunda validade.6 Em que pese o improvável trato unívoco, ortodoxo e rigoroso
dos termos, tal a variabilidade de denominações, para além dos dados de ordem
histórica, correto é que enquanto forem considerados como modelos de organicidade em sede lógica, ou como critério de política criminal em sede legislativa, ou
ainda como método de avaliação em sede positiva, continuarão a conservar farto
conteúdo crítico.7
Por certo, repita-se, não estamos imersos em nenhuma análise a partir de ditos
sistemas processuais penais puros – todos são em maior ou menor medida mesclados. Quiçá se poderia duvidar desde um olhar histórico que houve nalgum tempo
um. Estamos diante de ferramentas de análise hábeis a dotar o raciocínio, ao menos,
do poder de afastar, por exemplo, o consagrado visto sistema misto8. Afinal, o que
pode caracterizar um princípio acusatório e um princípio inquisitório? A par das
infinitas distinções entre os ditos sistemas, pouco uníssonas, mesmo assim alguns
pontos-chave podemos ainda tocar nas mais diferentes abordagens para, quem sabe,
respondermos à exigência de extremarmos o que de fato pode ter de radicalmente
diferencial entre eles.
6
7

8

CONSO, Giovanni. Istituizioni di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 1964, p. 07.
A ideia pouco servirá se não tiver como ponto de fuga preferível o pensamento a respeito da “inquisitorialidade” e da
“acusatoriedade” dos modelos concretos, fruto muito menos de um “sistema” como todo coerente e orgânico, mas de
uma compaginação, de um magma de inter-relações complexas entre realidade normativa e comportamental, quer dizer,
produto de uma reconfigurável dialética entre opções ideais e projetos operativos. Neste sentido, cf. CHIAVARIO, Mario.
Diritto Processuale Penale – Profilo Istituzionale. Ristampa con Appendice di Aggiornamento. Torino: Utet, 2006, p. 12.
Nunca será demais dizer que o tal modelo francês, segundo Goldschmidt, pretende uma linha diagonal entre a
configuração inquisitiva e a acusatória de processo, o que acaba por caracterizar, inclusive o processo penal alemão,
como exemplo de um processo “semiacusatorio”, um procedimento “inquisitivo de forma acusatoria”. De forma mais
precisa, atingindo o âmago da discussão, é Zachariae, no seu Handbuch des deutschen Strafprocesses, que escreverá
acerca de um “proceso inquisitivo con accesorios acusatorios” (GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos
del Proceso Penal – Conferencias dadas en la Universidad de Madrid en los meses de diciembre de 1934 y de enero,
febrero y marzo de 1935. Barcelona: Bosch, 1935, p. 70).
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Em geral, ao senso comum teórico jurídico, basta que a acusação seja levada
a cabo por órgão diferente do julgador (ne procedat iudex ex officio) para o sistema
ser dito acusatório. Seu ponto de viragem ali estaria. Genuinamente seria o sistema
acusatório um sistema de partes. Apenas se poderia reduzir qualquer análise a este
simplismo se ignorássemos os confins da estruturação do método bifásico do sistema misto e percebido a verdadeira fraude que serviu a Napoleão e sua restauração
inquisitiva.9 Com a simples divisão em duas fases (uma pré-processual, de investigação preliminar, no caso brasileiro representado pelo inquérito policial em regra)
apenas ignora-se o ponto nevrálgico da questão e torna insuficiente sua identificação.
Exatamente nisto esconde-se o que há de importante a destacar. Indispensável averiguar a completa desnecessidade quando tratamos de um estilo inquisitório da inexistência de partes processuais10, desde 1670 ao menos, como por outro lado, o monstro
de duas cabeças11 que nos deparamos quando da montagem do dito sistema misto
francês difundido pelo mundo e dotado profundamente de caráter inquisitorial.12
Por certo, nada disto aproxima-se da mínima clarividência. Assustador é que
tal registro não se afasta, mesmo dos debates mais interessados no ambiente inspirado pela democraticidade – talvez nisto esteja seu respaldo político e validade como
critério radicalmente válido para discussão. Mas então fujamos daquilo que parece
consensual – a mera comistão enganosa entre acusatoriedade e divisão de partes,
quando muito afirmada pela separação (inicial) de funções no processo –, desloquemo-nos do ponto pacificado e nos preocupemos a tencionar, para além dos marcos
histórico-políticos minimamente consolidados, se não estarão nestes mesmos pontos decisivos aquilo que sustenta e, ao mesmo tempo, esconde certa estabilidade do
inquisitorialismo. Noutras palavras, ficar o discurso circunspecto a estes “nós” já
desatados, apenas contribui para a “cegueira” dos demais encobertos.
A estrutura íntima do processo penal, poderá se dizer, situa-se diante de dois
modelos estruturais extremos13, diametralmente opostos: como referenciais, podemos ter aquele que se encontra em um puro processo inquisitório, tal como consagrado na generalidade dos séculos XII e XIII até mesmo os séculos XVII e XVIII14;
9
10
11

12

13
14

Para este profundo e rigoroso exame, cf. CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Roma: UTET, 1986, pp. 54-74
e CORDERO, Franco. Procedura Penale. Settima edizione. Milano: Giuffrè, 2003, pp. 38-67.
Nunca é demais pontuar que “È falso che metodo inquisitorio equivalga a processo senza attore: nell´ordonnance criminelle
1670, monumento dell´ingegno inquisoriale, il monopolio dell´azione spetta agli hommes du roi («les procès seront poursuivis
à la diligence et sous le nom de nos procureurs»)” (CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, p. 47).
Indagará Pagano: “Per adempiere a tante funzioni e solennità chi mai non ravvisa, quante dilazioni ne´giudizj siensi
introdotte, e qual mescuglio abbian fatto i dottori delle romane, e delle moderne leggi, e stabilimenti; qual mostro; indi fia
nato dall´accoppiamento dell´inquisitorio, e dell´accusatorio processo; e finalmente qual scampo ai rei quindi siasi aperto?”
(PAGANO, Francesco Mario. Considerazioni sul Processo Criminale. Napoli: Stamperia Raimondiana, 1787, p. 80).
Para Carrara: “È impossibile definire ´tassativamente´ li speciali caratteri che può avere il giudizio ´misto´; appunto perchè
è nella natura di ogni essere ´misto´ la perpetua variabilità, derivante dalla maggiore o minor prevalenza dell´uno sull´altro
di cui si fa la mistura. […]. Il concetto generale del processo ´misto´ non è la ´compenetrazione´ dei due processi, per guisa
che ne sorga un terzo metodo tutto speciale: non è la ´mixtio´ in senso proprio: è piuttosto la ´riunione´ e l´alternamento
di ambedue le vecchie forme.” (CARRARA, Francesco. Programma del Corso di Diritto Criminale. Lucca: Tip. Canovetti,
1863, pp. 387-388).
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. Clássicos Jurídicos (1ª ed. 1974). Reimpressão. Coimbra: Coimbra,
2004, p. 246.
Por toda a larga bibliografia à respeito, novamente ver: CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, pp. 43-60 e
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e aquele no qual se depara um puro processo acusatório, correspondente à forma
clássica do processo penal inglês. Se no primeiro caso, indubitavelmente, o exemplo-padrão é visto desde um processo sem partes, vez que as funções se depositavam
exclusivamente na mão do juiz, a vantagem (aparente) que tal estrutura propunha
– aquela que o juiz, concentrando tarefas, poderia facilmente e mais amplamente
informar-se de todos os fatos entendidos como relevantes – pôde ser tranquilamente
transportada adiante e sobreviver nas estruturas vindouras não desnaturando sua
concepção. No direito processual penal inglês clássico, deparava-se com o polo
contrário no qual, fundamentalmente, um processo genuinamente de partes, a célebre passividade do juiz britânico é retratada na postura de o julgador sequer colher
qualquer material probatório, pois função das partes, cabendo-lhe apenas dirigir a
audiência. A intenção de lograr uma verdade material, cede ao desejo de assegurar
ao arguido a máxima garantia da sua liberdade e de seus direitos individuais. “O
processo surge, deste modo, como uma discussão, luta ou duelo que entre acusador
e defensor se estabelece, perante o olhar imparcial do juiz.”15
Trafegar na direção de algum outro modelo possível, pouco atraído pela força de
empuxo da inquisição, é deslocar-se para o ambiente anglo-saxão, por onde a questão
da cidadania tem estreita vinculação com o common law. A história do direito na Inglaterra assemelha-se a dos países do continente até os séculos XII e XIII. Tendo feito
parte do Império Romano até o século V – em que pese a pouca extensa romanização
–, a partir do século VI, as invasões de povos como os Anglos, os Saxões e os Dinamarqueses desenvolveram reinos germânicos com suas respectivas – leis bárbaras–.
Com efeito, depois da conquista da Inglaterra, em 1066, na batalha de Hastings, por
Guilherme, duque da Normandia, abre-se o fluxo para o feudalismo.16
Verificou-se desde então a disputa entre os reis e os barões, não obstante seus
sucessores terem conseguido manter e desenvolver a autoridade real. Ao poder central não interessava as velhas práticas germânicas feudais e sim o fortalecimento da
figura do Rei. Os Reis da Inglaterra conseguem desde o século XII impor a sua autoridade sobre o conjunto do território e desenvolver suas próprias jurisdições com
prejuízo daqueles senhoriais e locais. O Rei julgava, a princípio, no seu Tribunal, a
Curia regis, onde muito cedo ainda foi especializada para atender diferentes matérias: o Tribunal do Tesouro (Scaccarium, Court of Exchequer), o Tribunal das Queixas Comuns (Court of Common Pleas), a partir de 1215, para processos relativos
à posse da terra, e o Tribunal do Banco do Rei (Court of King´s Bench) para julgar
os crimes contra a paz do reino. Os dois primeiros com sede em Westminster e o
último, que era um tribunal volante que acompanhava o Rei nos seus deslocamentos
(bench coram rege), somente no XV passou a ter sede nos arredores de Londres.
Qualquer pessoa que quisesse pedir justiça ao Rei podia endereçar-lhe um pedido,
pelo Chanceler, que, examinando-o, se o considerasse fundamentado, enviava uma
ordem chamada writ (em latim: breve; em francês bref) a um sheriff ou a um senhor
15
16

CORDERO, Franco. Procedura Penale, 2003, pp. 21-38.
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal, pp. 247-248.
LOSANO, Mario G.. Os Grandes Sistemas Jurídicos. Tradução Marcela Varejão. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 324
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para ordenar ao réu que desse satisfação ao queixoso. É a partir desta estrutura que,
no reinado de Henrique II (1154-1189), o common law vai aparecer tal como se conhece até hoje. Foi ele que organizou a justiça e o exército eficazmente.
Ainda que também apareçam técnicas de instrução semelhantes às praticadas
no continente, ali a fórmula inquisitiva não inspira as mesmas soluções. Presente a
inquisitio, a investigação itinerante realizada pelo bispo e synodus, a reunião dos
fiéis acompanhados do pároco, ambos estão presentes. Operações análogas são feitas pelos emissários do rei neste contexto. Da mesma forma, a política real exigia
os automatismos, incompatíveis com as acusações privadas. Todavia, o ambiente dos barões normandos e as assembleias saxãs rechaça o acusador-funcionário,
procureus e avocats du Roi, tal como surgido na França. Radical diferença. Como
referido, sofistica um sistema de controle social do fim da época carolíngia: o célebre Domesday Book (livro de todos os detentores de bens imobiliários na Inglaterra
estabelecido com finalidades fiscais) é resultado de um grande inquérito no decurso
do qual enviados do Rei interrogam em cada região ou aldeia alguns notáveis qualificados juratores para dizer a verdade (veredictum).17
Os mecanismos acabam aprimorados por um conjunto de medidas tendente a
acabar com as ordálias. Em 1166, o rei institui o Writ chamado novel disseisin, que
encarrega o juiz real itinerante (sheriff) de reunir doze homens para decidir sobre o
desapossamento de terras; assim eliminou o duelo judiciário praticado até ali. Fundamentalmente, na mesma data, entrega a acusação pública em matéria criminal não
a um funcionário, uma espécie de Ministério Público, mas à comunidade local. Os
Tribunais de jurados de Clarendon ditam a originalidade: um grande corpo de 23
jurados (Grand Jury) em cada condado (county), de 12 em cada centena (hundred)
formula a acusação dos crimes mais graves (indictment) diante de juízes reais itinerantes, torna-se o júri de acusações; na medida em que um órgão de decisão comunitária formado por 12 homines probi (petty jury), submetem-no à julgamento (trial)
declarando-o ou não culpado (guilty or innocent); o júri é que era a prova dizendo a
verdade (vere dictum – veredicto). Recusando-se a se submeter a este tipo de julgamento sofria peine forte et dure segundo o Statute of Westminster I de 1275. Neste
rudimento de processo, sob os auspícios de uma –sabedoria orgânico-comunitária –,
o acusado put himself on the country, entrega-se ao juízo coletivo, o que de alguma
forma criava um costume de decisões criticamente elaboradas em comum, com a
exigência de prudência aos chamados ao vere dictum. Um trial by jury, patente no
estilo de luta em debate, é o que prosperará na ilha como alternativa às ordálias e
duelos, sobremaneira, pondo freios à instalação da inquisição.18
17
18

Cf., para todo apanhado histórico, GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradução de A. M. Hespanha e L. M.
Macaísta Malheiros. 4ª ed.. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, pp. 209-210 e 214.
HÉLIE, M. Faustin. Traité de L´Instruction Criminelle, ou Théorie du Code D´Instruction Criminelle. Primière Partie.
Historie et Théorie de La Procédure Criminelle. Paris: Charles Hingray, Libraire-Éditeur, 1845, pp. 19-20. Natural, pois, que
houvesse uma centralização de poder. Assim, nesta época já estávamos na era absolutista, o que acarretou que surgissem
entrechoques com os barões (grandes vassalos) e com a própria Igreja. Mas a crise, não obstante, veio com o Rei João
Sem-Terra, usurpador do trono de Ricardo, Coração de Leão (1189-1199), que havia sucedido Henrique II. Ele perde os
feudos de domínio inglês na França e não reconhece o bispo de Canterbury, sendo excomungado e posto a Inglaterra em
interdicto pela Igreja. Por outro lado, os senhores feudais bem que tentaram lutar contra o desenvolvimento dos writs, que
passaram rapidamente a formas estereotipadas que o Chanceler passava após pagamento. Pela Magna Carta de 1215
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Voltando ao fito principal, ficou fixado: não há mais sistemas puros, todos são
mistos, em maior ou menor medida – que não se canse de lembrar. Esta, todavia, não
será ainda a questão nodal. Necessário é perceber que, da mesma forma, não temos
um terceiro modelo processual penal com este nome: sistema misto. O dito sistema
reformado, napoleônico, trazido por esmagadora doutrina como estrutura outra,
não possui um modo de atuação que nos faça pensar que não seja essencialmente
inquisitório.19 Ser misto significa ser essencialmente inquisitório ou acusatório.20

19

20

conseguem pôr freio às jurisdições reais sobre as dos barões e grandes vassalos, o que de alguma forma se tornará a
base de princípios fundamentais de processo penal. A sua clássica cláusula 29 prescreve: “nullus líber homocapiatur vel
imprisonetur aut disseisiatur de aloquo llbero tenemento suo vel libertatibus vel liberis consuetudinibus suis aut utlagetur
aut exuletur auti aliquo modo destruatur nec super eum ibimus nex super eum mittemus nisi per legale judicium parium
suorum vel per legem terra. Nulli vendemus nulli negabimus aut differemus rectum vel justiciam.” (nenhum homem livre
será detido ou aprisionado, ou privado da sua liberdade, ou de seu feudo, ou dos seus tributos, ou será marginalizado ou
banido, ou de qualquer outra forma vilipendiado; nem se lhe passará qualquer condenação a menos que ela ocorra dentro
de um julgamento justo, pelos seus pares, de acordo com as leis da terra. Nenhum homem será por nós vendido, nem lhe
negaremos ou retardaremos seja a justiça ou o direito). Pelas Provisions of Oxford, em 1258, eles obtêm a proibição de
criar novos tipos de writs, mas o Statute of Westminster II (1285), documento capital na história do common law, concilia
o interesse do rei com os dos barões impondo o statu quo. A conjuntura acaba por trazer a reboque um maior controle de
todos sobre o Rei e faz nascer um certo sentimento de cidadania (HÉLIE, M. Faustin. Traité de L´Instruction Criminelle, p.
110 e LOSANO, Mario G.. Os Grandes Sistemas Jurídicos, pp. 329-330). Importante, a saber, que a estrutura do common
law ligada aos writs (ações judiciais sob a forma de ordens do rei) tornou por isso quase impossível o recurso ao direito
romano como direito supletivo. O processo é assim aqui mais importante que as regras de direito positivo: remedies
precede rights. Ele foi realmente criado pelos juízes dos Tribunais reais de Westminster, que, pelo menos desde o século
XIV, tornaram-se juízes profissionais; além de serem práticos, formados como litigantes (barristers, advogados), e não
legistas formados nas universidades na disciplina de direito romano (GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito,
p. 213). A que se dizer, ainda, que, durante o século XIV e XV, o common law tornou-se mais técnico, devido ao quadro
rígido e estrito do processo dos writs, fazendo-se com que nascesse uma nova jurisdição mais flexível a novos direitos: a
Equity. Assim, o Lorde Chanceler passou a decidir por equidade, sob base de um processo escrito inspirado pelo direito
canônico e princípios muitas vezes extraídos do direito romano, sem ter em conta as regras do processo e mesmo de
fundo do common law. A jurisdição de equity foi alargada pelo Rei no século XVI, favorável ao seu poder absoluto, em
detrimento da tradicional common law, subsistindo um sistema dualista de direito até a fusão realizada só em 1873 e
1875 (Judicature Acts), “estabelecendo que Common Law e ´equity´ deveriam ser administrados pelos mesmos tribunais,
que deveriam dar procedência à ´equity´ em caso de conflito entre os dois sistemas” (LOSANO, Mario G.. Os Grandes
Sistemas Jurídicos, p. 331).
Não há um sistema processual penal novo no refluxo inquisitório napoleônico: “Concetti troppo radicati per dissolversi
con il ripudio ufficiale della tortura: il «suditto» è ormai un «cittadino», e i nuovi orientamenti della gnoseologia giudiziaria
impongono l´uso del contradditorio; ma o la vischiosità delle tradizioni (che sono idee cristalizzate in abitudini) o l´eccesso
di cautela hanno suggerito un espedienti che nella storia degli istituti è fra i più singolari: approssimativamente, si può
dire che sia stata conservata la strutura del processo inquisitorio (eccetuata la tortura), con l´innesto di un´appendice
denominata ´dibattimento´; secondo la formula tramandata, il processo si compone di un´istruzione, scrita e segreta, e di
un dibattimento orale e pubblico. […] il dibattimento è ridotto ad un torneo oratorio sulle risultanze dello stadio anteriore.
[…] l´idea del processo a due tempi – inquisitorio il primo e accusatorio il secondo – repugna alla ragione, per quanto
possa sedurre i ricercatori del compromesso per vocazione.” (CORDERO, Franco. La Riforma Dell´Istruzione Penale.
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Anno VI. Fasc. 3 (Luglio-Settembre). Milano: Giuffrè, 1963, pp. 716-717;
aparece o presente artigo como capítulo VII, três anos depois, em CORDERO, Franco. Ideologie del Processo Penale.
Milano: Giuffrè, 1966, pp. 153-155).
Giovanni Conso novamente ajuda a arrematar. Hoje, diz ele, somente possuímos processos de tipo misto, coordenados
com a fisionomia dos dois sistemas tradicionais Afirma: “Ed ecco progressivamente attenuarsi la purezza del sistema
accusatorio, tramite l´infiltrazione di aspetti propri del sistema inquisitorio: infiltrazione più o meno intensa, a seconda dei
popoli e dei momenti storici. Di qui il succedersi e moltiplicarsi di processi di tipo misto, non riconducibili ad uno schema
preciso. Misto dicese, infatti, ogni ordinamento resultante dalla combinazione dei caratteri del sistema accusatorio con i
caratteri di quello inquisitorio […] in svariatissimi modi. [...] Naturalmente, pure i sistemi misti presentano graduazioni e
consentono classificazioni”. Mas importante fixar, em particular, como afirma o autor, que a distinção se faz segundo “a
sfondo prevalentemente accusatorio o a sfondo prevalentamente inquisitorio.” Sobre a diferenciação entre os esquemas,
no sistema acusatório, há a “esclusione di qualsiasi libertà del giudice nella raccolta delle prove sia a carico che a discarico”,
além de ser a “allegazione delle prove da parte dell´accusatore e dell´imputato”, enquanto no modelo inquisitório domina a
“piena libertà del giudice nella raccolta delle prove”. (CONSO, Giovanni. Istituizioni di Diritto e Procedura Penale, pp. 09-10
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Tal como o nosso panorama legislativo do Código de Processo Penal brasileiro
inquisitório ajuda a confirmar, não há um princípio unificador que possa identificá-lo, senão formalmente, como um terceiro sistema. Por isso não bastará aqui ficarmos restritos ao mero exame acerca da presença de partes processuais – a ideia de
Bulgaro do Iudicium accipitur actus as minus trium personarum: actoris intendentis, rei intentionem evitantis, iudicis in medio cognoscentis ou, na forma sintética
consagrada, Iudicium est actus trium personarum: iudicis, actoris et rei, por certo,
a inquisição prescindia, de início em seu momento puro, contudo, percebe-se que
as pulsões totalitárias independem do exemplo-padrão de um processo sem partes,
com todas as funções exclusivamente nas mãos do juiz.
O método inquisitorial é percebido bem cedo21 (para quem estivesse disposto
a notar) – até mesmo poderá dizer que se aperfeiçoou, atingiu o auge e o melhor
retrato exatamente para reafirmar seu perfil em 1670, e depois, camuflado em 1808,
precisamente na presença de uma parte processual responsável pela demanda persecutória: o ministério público.
Pontue-se. O Ministério Público nasce na França já no cenário do século XIV
em figuras como o procureur e o advocat du Roi; o primeiro persegue, e o segundo
discute no despacho judicial, e como não existe uma oralidade penal, termina confinado às causas civis. Trata-se de ator público com poderes exíguos, em função da figura
dilatada do juiz; mesmo que autorizado a investigar, logo é excluído do trabalho de
instrução, pois mais comum vai se tornando a iniciativa de ofício. Assim, com o passar do tempo, em vista do automatismo inquisitivo, resta pouco congruente.
Na época moderna, não obstante, é produto napoleônico, herdado da restauração inquisitiva; convertido em funcionário do governo, atuante numa estrutura
burocrática, passa a exercer o monopólio da ação penal.22 Há pouco que se duvidar
do nexo entre sistema inquisitivo e ministério público. Não podia o Estado abandonar o poder de punir nas mãos de particulares e, querendo manter o monopólio da
repressão, a restauração divide o processo em fases e camufla a instrução de cariz
inquisitória. Para isto, fabrica uma “parte” responsável pela ação penal distinta do
juiz, quiçá dando um up grade à inquisitorialidade desejada:
l´interesse pubblico alla repressione esige ordigni independenti dagli umori
delle parti. Quest´automatismo è variamente concertabile. [...] nell´apparato
inquisitoriale duecentesto, ecclesiastico e laico, l´impulso viene dal´organo
giudicante; in Inghilterra agiscono veintiquattro esponenti della comunità
locale con un ´vere dictum´ giurato; nell´area francese nasce un organo a
funzione persecutoria, distinto dal giudice.23

21

22
23

e 07-08, respectivamente).
“Quanto al modelo ´inquisitorio´, lo si riconduce a sua volta a ´sistema´, o a ´modelo´, individuando talune caratteristiche
specularmente opposte a quelle definite per l´´accusatorio´, ache facendo riferimento ad esperienze storiche di gestione
del processo penale all´insegna dell´accentuazione del ruolo dell´autorità in uma funzione di ´ricerca´ o di ´indagine´
(inquisitio), attraverso la quale giungere ´alla verità´, ma soprattutto a ´mettere la mani´ su (veri o presunti) colpevoli di
reati” (CHIAVARIO, Mario. Diritto Processuale Penale, p. 12).
CORDERO, Franco. Procedura Penale, p. 189.
CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, p. 155.
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Aqui o erro histórico da pretendida imparcialidade do MP alertada por Carnelutti: construir uma parte imparcial não seria como impor a quadratura de um
círculo? Não se pode ocultar que o promotor exerce a função verdadeiramente de
acusador, querer que seja um órgão imparcial isto, ao processo, não representa mais
que uma molesta e inútil duplicidade.24 Ainda, quanto à fórmula prodigiosa de dizer
que o Ministério Público não é parte, mas “órgão de justiça”, não
basta escogitare un segno verbale (che per di più non dice molto) per truccare la
realtà; il pubblico ministério formula domande [...], contraddice nel dialogo: il
sostantivo «parte» non significa nient´altro che questo. Ora, che simili funzioni
siano cumulate con altre tipiche del giudice, è un´anomalia che nessuno può
negare, finché il senso della realtà e la logica non siano banditi dal processo.25

Dirá mais Goldschmidt26, ao se atribuir a denominação de “Promotor de Justiça”, ou seja, órgão oficial com a missão de promover a ação penal, não se pode
exigir da parte acusadora imparcialidade, o que acarreta o mesmo erro psicológico
creditado ao processo inquisitivo, de poder exercitar funções tão antagônicas como
acusar e defender – sobrecarga psicológica também encontrada naqueles juízes que
pensam poder exercer a gestão da prova sem qualquer dano as suas funções.
Conso27, por sua parte, talvez vá no que há de fulcral. Ressalta que, com o desenvolvimento do acusador público, quer dizer da acusação como exercício de um
público ofício conferido a determinada pessoa representante da sociedade atingida,
desenvolveram-se difíceis condições de alguma manutenção do equilíbrio entre acusação e defesa, exatamente porque juiz e acusador são órgãos do Estado, postos como
vizinhos a conversar, “con il pericolo di una sovrapposizione dei rispettivi compiti e di
una confusione delle rispettive funzioni”, seja porque, diante de um suposto interesse
da sociedade, “gli interessi dell´individuo tendono inevitabilmente a passare in seconda línea”. Daí adentra-se em terreno movediço de extrema importância.

24

25
26
27

“Se c´è figura ambigua nel processo [...] è il pubblico ministero [...] la sua ambiguità mi ha colpito a tal segno da farmi
venire in mente la quadratura del circolo: non è come quadrare un circolo costruire una parte imparciale? [...]. Il pubblico
ministero è un giudice che diventa parte. Perciò invece di essere una parte che sale, è un giudice che discende. [...]
Concluendo, [...] la parte non può non cercare di non essere parte, cioè di essere imparziale: di trasformarsi in giudice,
insomma. Il che, almeno se è fatto sinceramente, indebolisce la sua opera di parte. Ora ciò di cui guidice ha bisogno,
sopprattutto, nella discussione, è che ´la parte sia parte´; ha bisogno, insomma, della sua parzialità. Qui riaffiora l´idea del
dubbio e, insieme, quella del duello. Il pubblico ministero, se fa il giudice, invece che la parte, tradisce il suo ufficio [...]. Lo
schema ideale della discussione è questo: il pubblico ministerio espone le ragioni dell´accusa e il difensore quelle della
difesa [...]. Il risultato del loro duello dev´essere il dubbio; nient´altro che questo. [...] Solo coltivando il dubbio si rende
possibile il germogliare del giuzio.” (CARNELUTTI, Francesco. Mettere il Publico Ministero al suo Posto. Rivista di Diritto
Processuale. Num. 4. Volume VIII – Parte I. Padova: CEDAM, 1953, pp. 257-264; também em CARNELUTTI, Francesco.
Poner en su Puesto al Ministerio Público. Cuestiones sobre el Proceso Penal. Traducción de Santiago Sentís Melendo.
Buenos Aires: Librería El Foro, 1994, pp. 209-218; ademais, cf. CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre O Processo
Penal. Volumes 1. Traduzido por Francisco José Galvão Bruno. Campinas: Bookseller, 2004., pp. 218-220).
CORDERO, Franco. “La Riforma Dell´Istruzione Penale”, p. 718 ou CORDERO, Franco. Ideologie del Processo Penale,
pp. 156-157.
GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, pp. 28-29.
CONSO, Giovanni. Istituizioni di Diritto e Procedura Penale, p. 09.
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2. O INSTANTE DA VIRADA INQUISITORIAL –
INQUISITORIAL TURN
Retomando, como diz Montero Aroca, se é que pudemos falar desde sempre,
senão por retórica argumentativa, em processo inquisitório: já que se trataria de um
contraditio in terminis28. Isto tudo desloca o problema simplesmente num patamar
muito mais complexo e importante, pois identifica a característica fundamental do sistema inquisitório, como faz Miranda Coutinho29, via Cordero30, na gestão da prova
confiada essencialmente ao magistrado. Aqui chega-se ao local do núcleo fundante,
ponto nevrálgico de sua identificação. Podemos, assim, ter um processo inquisitório
e de partes, como apraz, frise-se, é o nosso Código de Processo Penal em vigor. Mais:
podemos ter um processo igualmente em que se consagre a separação (inicial) de
atividades, associada a outros princípios como oralidade, publicidade, coisa julgada,
livre convencimento motivado etc., e não isentá-lo de ser inquisitório.
Princípio aqui visto não como mera hierarquização, mas como diferenciação.
Acumulando funções, o decisor antecipa o juízo, ao menos em alguma medida, e
qualquer “afeto” (tanto no sentido mais superficial de ser tocado, quanto na qualidade mesma profunda de estima) pelo contraditório é perdido por traição - assassinado antes mesmo de se realizar. Contraditório abortado, natimorto. Suma: o índice
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Para o autor: “no existen dos sistemas por los que pueda configurarse el proceso, uno inquisitivo y otro acusatorio, sino
dos sistemas de actuación del Derecho penal por los tribunales, de los cuales uno es no procesal, el inquisitivo, y otro sí
es procesal, el acusatorio.” (MONTERO AROCA, Juan. Principios del Proceso Penal: una explicación basada en la razón.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pp. 28-30 e MONTERO AROCA, Juan. El Derecho Procesal en el Siglo XX. Valencia:
Tirant lo Blanch, 1997, pp. 106-107). Obviamente, de algum ponto, esta posição extremada que assevera que “los
llamados sistemas procesales penales son conceptos del pasado, que hoy no tinen valor alguno, sirviendo únicamente
para confundir o para enturbiar la claridad conceptual” acaba por diluir/pulverizar as diferenças estruturais entre ambos os
estilos ao não supor(tar) um modelo inquisitório de partes. Bastaria, tensionando o argumento, que fenomenologicamente
estivéssemos diante de um reparto heterônomo qualquer, quer dizer, na presença de partes e um terceiro “imparcial” para
que houvesse um processo acusatório. Assim, sempre seria um pleonasmo dizê-lo. Se, por um lado, precipitadamente
parece hábil a lidar com sistemas concretos, sempre mesclados hoje em dia (com a ação penal a cargo de outro órgão
que não o juiz), naquilo que poderia importar a ingerência de um mecanismo de avaliação como a gestão da prova a cargo
do juiz, a inquisitorialidade apareceria sempre como um ruído do sistema e não como sua característica central.
Em seus diversos trabalhos, mas, especialmente, em COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no
processo penal. Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (coord.). Rio
de janeiro: Renovar, 2001, p. 24 e COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos Princípios Gerais do Direito
Processual Penal Brasileiro. Revista de Estudos Criminais. Ano I – Nº 01. Porto Alegre: !TEC/Notadez, 2001, p. 28. No
mesmo sentido, alguma doutrina crítica pode ser encontrada em: LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9ª ed.. São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 134-138; ROSA. Alexandre Moraes da. Decisão Penal: a bricolage de significantes. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006, pp. 313-316; PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a Conformidade Constitucional das Leis Processuais
Penais. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 104 ss. e AMARAL, Augusto Jobim do. Violência e Processo Penal:
Crítica Transdisciplinar sobre a Limitação do Poder Punitivo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 125-133.
“Gli aggettivi ´inquisitorio´ e ´accusatorio´ (di cui si fa un uso insistente nelle discussioni de ´jure condendo´) sono i termini
di una antitesi costruita sul rapporto parti-giudice; ma nemmeno qui il significato delle formule è unívoco: esso varia
secondo che si consideri l´iniciativa nell´instaurare il processo ovvero le modalità di acquisione delle prove. In un senso, si
dice processo inquisitorio quello che si risolve nella relazione giudice-imputato (l´imputazione e la sentenza sono opera di
uno stesso organo); nell´altro, la medesima parola designa un processo nel quale le prove siano raccolte segretamente.
La prima direttiva non implica la seconda, sicchè conviene precisare caso per caso il valore dell´aggetivo: è immaginabile
un processo instaurato ´ex officio´, nel quale il difensore assista alla formazione delle prove; ed è pure possibile che;
malgrado la distinzione organica tra accusatore e giudice; l´imputato sia estraniato dallo svolgimento dell´iter istruttorio
[...]. La storia del processo inquisitorio (nel modelo offerto dalla prassi italiana nei secoli del Renascimento) rivela un
complesso fondo culturale, in cui si mescolano scrupolo di verità e spirito formalistico.” (CORDERO, Franco. “La Riforma
Dell´Istruzione Penale”, p. 715 ou CORDERO, Franco. Ideologie del Processo Penale, p. 152).
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de inquisitorialidade está localizado no exame acerca de dispositivos que permitam
a atuação probatória do magistrado - não apenas estes por certo, mas qualquer movimento ex officio31 - que se refletirá no exercício seu de função de parte.
Este é um passo irretorquível sobre o qual se deve movimentar um estudo
capaz de captar as ondas inquisitivas que funcionam permanentemente no processo
penal. Peca pela simplificação excessiva os posicionamentos que se vergam ao redutor aspecto da separação prévia de funções, como se tais atribuições, investidas
em atores jurídicos diferentes, não pudessem eles mesmos estar nelas confundidos.
Pensar o sistema acusatório desconectado desta visão desde o princípio da imparcialidade é incorrer em grave equívoco.
Sob um horizonte corajoso, Ferrajoli32 consegue bem traçar um quadro panorâmico sobre a tendência crítica consolidada, asseverando que a distinção dicotômica
entre sistema acusatório e inquisitório pode ter um caráter teórico ou simplesmente
histórico. Quanto ao sistema acusatório, fazem parte da tradição histórica do seu modelo, bem como de seu arcabouço teórico – podendo-se dizer ser de caráter essencial
– a rígida separação entre juiz e acusação, a igualdade entre acusação e defesa, a publicidade e a oralidade do juízo. Por outra parte, são tipicamente do sistema inquisitivo
a iniciativa do juiz no âmbito probatório, a desigualdade de poder entre a acusação e
defesa e o caráter escrito e secreto da instrução. A diferenciação se torna útil, segundo
ele, antes de tudo para a formação de dois modelos de juiz e de juízo. Pode-se chamar
acusatório a todo sistema processual penal que concebe um juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes e a um juízo desde uma contenda entre iguais,
iniciado pela acusação, a quem compete a carga da prova, enfrentada com a defesa
num juízo contraditório, oral e público e resultante segundo a livre convicção do juiz.
Ao inverso, inquisitório seria todo sistema processual penal em que o juiz
proceda de ofício a busca, recolhimento e valoração da prova, chegando ao juízo
depois de uma instrução secreta e escrita de que estão excluídos ou, em qualquer
caso, limitados o contraditório e o direito de defesa. O que não obstará dizer que é
elemento constitutivo importante de todo o modelo teórico acusatório e pressuposto
lógico/estrutural dos demais a separação do juiz e acusação. Mas aqui, bem visto,
ele dá o sinal do que isto significa, sobretudo, atualizando e potencializando o que
há de necessário para esta garantia da separação das partes: ela representa, por uma
parte, uma condição essencial de imparcialidade (terzeità – “a la ajenidad del juez
a los intereses de las partes en causa”33) como garantia orgânica do juiz a respeito
das partes; por outra, um pressuposto da carga da imputação e da prova, que são as
primeiras garantias processuais do juízo.
31

32
33

De pouco adiantará a separação inicial das atividades de acusar e julgar, com o Ministério Público formulando a acusação,
se ao longo do procedimento o juiz assume um papel ativo na busca da prova ou pratica atos tipicamente da parte
acusadora, como assaz se percebe em nosso sistema: permitir que o juiz de ofício determine uma prisão preventiva
(311), uma busca e apreensão (art. 242), o sequestro (art. 127), ouça as testemunhas além das indicadas (art. 209),
proceda ao reinterrogatório do réu a qualquer tempo (art. 196), determine diligências de ofício durante a processual e
até mesmo no curso da investigação preliminar (art. 156 incisos I e II), reconheça agravantes ainda que não tenham sigo
alegadas (art. 385), condene ainda que o Ministério Público tenha postulado a absolvição (art. 385), altere a classificação
jurídica do fato (art. 383), admita o chamado recurso ex officio (art. 574 I e II, do CPP) etc..
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez et. al.. Madrid:
Trota, 1995, pp. 563-567.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, p. 580.
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A identificação do núcleo fundante, quer dizer, a percepção do princípio dispositivo que funda o sistema acusatório está na gestão da prova confiada às partes
frente a um juiz espectador, árbitro, sujeito passivo e desinteressado das funções de
acusação. Doutro modo, a gestão da prova estando nas mãos do julgador, de um juiz-ator, fundado estará um sistema inquisitório. Partindo-se da premissa do respeito
às “regras do jogo”, alicerçado na ideia da divisão de tarefas de julgar, defender e
julgar, alheio à satisfação do resultado obtido a qualquer modo (como no processo
inquisitório), no processo acusatório é sobre a defesa dos direitos fundamentais do
acusado que deve pesar o “formalismo accusatorio: quanto meno spazio occupa
l´organo giudicante, tanto più pesano i riti”.34 Assim, são os atos que estes sujeitos
praticam que hão de diferenciar os vários modelos processuais. A gestão da prova e
a acusação são atividades que devem ser olhadas tendo em vista os sujeitos que as
realizam, e assim se verá se estarão exercendo tarefas alheias a sua função ou não.
O processo inquisitório, desde uma lógica autoritária, consiste ainda na realização do direito penal material, ou seja, realizar o poder de punir do Estado,
que nesta ótica trata-se de efetivar um suposto direito de punir. Uma tradição que
apõe, a um objeto que é a pena (desde uma concepção legitimante), a sustentação
conceitual autoritária de um direito subjetivo de castigar (ius puniendi), pôde ser
bem representada sistematicamente ao menos desde Arturo Rocco. A determinação
técnico-jurídica (viés que também inspirou o código de processo penal italiano de
1930 e o nosso correlato de 1941), do conceito de direito de punir como direito
subjetivo está, segundo ele, estreitamente conectada com a relação jurídica que se
estabelece entre Estado e réu.
Em geral há que se lembrar que Rocco o fizera desde Karl Binding35, em
que este direito subjetivo de punir seria um poder político penal disciplinado pelas
normas de direito penal convertido agora num poder jurídico de acionar a busca por
este objetivo. Aparece, desta maneira, o direito de punir como um direito subjetivo
público (do Estado) atrelado, segundo o autor, a um particular direito de supremacia, ou seja, derivado de um status geral de subordinação e obediência política frente ao ente estatal. Por evidente que, neste contexto, o objeto deste direito de punir
é a pessoa do súdito enquanto autora da violação de um preceito jurídico penal: “el
derecho de punir es, pues, un ´derecho sobre otra persona´”36.
A sujeição ao Estado da pessoa do réu deveria ser tão completa, segundo afirma, que chegaria a destruir a sua personalidade. Mas não absoluta, reluta eufemisticamente Rocco, pois antes resguarda, desde o direito positivo, capciosamente,
alguma dignidade da pessoa. Até mesmo para se garantir, na sua construção teórica,
um suposto correlativo – imaginemos o grau de paridade de condições desta situa34
35

36

CORDERO, Franco. Procedura Penale, p. 99.
Escreve Rocco: “derecho subjetivo de punir (ius puniendi) es la faculdad del Estado de accionar en conformidad con las
normas de derecho (derecho penal, en sentido objetivo) que garantizan el alcance de su objeto punitivo y de pretender
para otros (reo) esto a que está obligado por fuerza de las mismas normas” (ROCCO, Arturo. Sobre el Concepto del
Derecho Subjetivo de Punir. Cinco Estudios sobre Derecho Penal. ROCCO, Arturo. Traducción de Bernardo Nespral et.al..
Montevideo-Buenos Aires: B de f-Euros, 2003, p. 17).
ROCCO, Arturo. Sobre el Concepto del Derecho Subjetivo de Punir, pp. 19-22.
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ção – direito do réu frente ao Estado (direito de liberdade – como se tal fosse meramente, e não um princípio fundamental). Conjugam-se na pessoa do réu, agora não
somente a caracterização de objeto, mas também de sujeito passivo do direito de
punir do Estado: “el derecho de punir se explica así, en un determinado momento,
´respecto´ del reo y ´hacia´ el”37. É este momento de direito sobre o réu que será
chamado de pretensão jurídica. E a ela corresponde uma obrigação - uma relação
jurídica de caráter obrigatório (um dever jurídico), pois, se estabelece. Uma relação
jurídica obrigatória, afinal punitiva, a que está obrigada a pessoa do réu. Se por um
lado a norma atribui ao Estado uma pretensão punitiva, por outra parte impõe ao
delinquente um correlato dever jurídico que repousa no interesse de se submeter à
pena: “uno de ellos es la ´pretensión jurídica´ penal [...], el otro, el correspondente
deber jurídico del reo de someterse obligatoria y coactivamente a la pena.”38
Ademais de ser o direito subjetivo de punir o exercício de uma exigência
como pretensão, naturalmente, desde este ponto de vista, pouco afeito aos acordes democráticos, trata-se de um interesse coletivo ou social, essencialmente
preventivo que se exerce mediante a repressão, na senda das mais obtusas teorias de legitimação da pena. A atuação para a punição do réu, assim legitimada,
torna-se um dever que o Estado tem de cariz ético ou moral, pertinente, como
quer o autor italiano, às categorias dos chamados direitos cívicos.39 Assim, em
linhas gerais, mas com pouco lapso para erro, para este sustentáculo (por que
não?) de um processo penal fascista, estaríamos frente a um direito subjetivo
público que o Estado passaria a ter diante do desrespeito de alguém frente a
uma norma de direito material. O processo penal, não como instrumento constitucional da máxima eficácia dos direitos fundamentais, estaria aí meramente
para realizar uma pretensão punitiva nascida da violação da norma penal/lesão
ao bem jurídico. Por esta exigência, o Estado, pelo Ministério Público, passaria
a ser credor, tal como no direito privado (processo civil), de uma pena a ser
adjudicada mediante o processo penal, visto apenas como instrumento de tutela
daquele direito subjetivo de punir.
Desta forma, a passos largos, vamos em direção da esquizofrenia de um Estado autoritariamente detentor de um triplo direito: um punitivo, um de ação penal
e um de sentenciar. Dentre outras, por esta razão a crítica profunda de Goldschmidt quanto à exigência punitiva de Binding: “la consecuencia jurídica del Derecho
penal ´no es la pena´, sino ´el derecho subjetivo de penar´ y [...] este derecho no
puede ejercerse fuera del proceso”40. E a isto estamos colados profundamente ainda,
diante de materiais sobre os quais se constrói um processo penal autoritário, desde
a simples atribuição da existência de lide no processo penal, mal sabendo a que
isto se atrela (como é que falaremos nela se, da lesão ao bem jurídico, não se deduz
um ius puniendi, mas uma pretensão acusatória, um poder de submeter alguém a
um processo; e muito menos haverá qualquer direito a ser adjudicado desde uma
exigência punitiva, alijando, pois, para longe qualquer conflito de interesses, senão
37
38
39
40

ROCCO, Arturo. Sobre el Concepto del Derecho Subjetivo de Punir, p. 26.
ROCCO, Arturo. Sobre el Concepto del Derecho Subjetivo de Punir, p. 31.
ROCCO, Arturo. Sobre el Concepto del Derecho Subjetivo de Punir, p. 50.
GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, pp. 22 e ss. (cit. p. 26).
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acriticamente, entre ius puniendi e status libertatis?), passando pela pretensão punitiva que, na mesma toada, segue sendo amplamente aceita nas lições doutrinárias.
Valer-se do Estado-juiz como vetor da aplicação do direito penal objetivo
ao caso concreto, numa linha contemporânea da cultura penal autoritária, só pode
equivaler a demandar do julgador a função de segurança pública. Ao se atribuir o
poder de produzir provas e outras atividades de oficio ao juiz, como dito, além de
deformar a estrutura dialética, funde-se às tarefas de acusação - de supor(tar) a
pretensão acusatória. Neste ponto, a pretensão acusatória representa expressão da
preocupação da identidade epistemológica, adequadamente posta como objeto do
processo penal.
Ainda que o processo acusatório tenha se configurado segundo o modelo do
processo civil, como um actus trium personarum, o sentido desta medida política
não deve fazer o processo penal ser visto mecanicamente desde o processo civil,
pois fundamental compreender que, no processo penal, a situação da parte ativa é
completamente diferente da do autor no processo civil. O Ministério Público não
faz valer no processo penal, como referido, um direito próprio através da sua adjudicação, tal como aquele autor do processo civil, senão como afirma Goldschmidt,
“afirma el nacimiento del derecho judicial de penar y exige el ejercicio de este derecho que al mismo tiempo representa un deber” do Estado, pois ele é o detentor do
poder de punir representado na figura do juiz que apenas se realizará via processo.41
Se o processo penal, por primário, deve perseguir categorias próprias, distante
de uma teoria geral do processo,42 prenhe de armadilhas é o plano que serve à definição dogmática das funções de acusação e, naturalmente, naquilo que diz respeito
à delimitação do objeto/conteúdo do processo penal. Antes é preciso elidir tentativa
de manter a lide como traço comum do tronco processual.
41
42

GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, p. 28.
“Por primário, não se há de construir uma teoria, muito menos geral, quando os referenciais semânticos são diferentes e,
de consequência, não comportam um denominador comum. Pense-se só nos casos citados, ou seja, entre DPP e DPC
o princípio unificador, o sistema e o conteúdo são distintos, resultando daí uma TGP plena de furos e equívocos, alguns
intransponíveis, no DPP naturalmente. Urge, portanto, uma teoria geral do direito processual penal arredia à falta de
ensancha da teoria geral do direito processual civil, pelo menos para poder-se ter uma base mais coerente no momento
de uma reforma que pretenda não ser só de verniz.” (COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Efetividade do processo
penal e golpe de cena: um problema às reformas processuais. Escritos de Direito e Processo Penal em homenagem ao
professor Paulo Cláudio Tovo. WUNDERLICH, Alexandre. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 140). A despeito das
errôneas analogias com o processo civil que ainda dominam o cenário até hoje, em virtude da tão prolatada Teoria Geral
do Processo (difundida no Brasil por Liebman como conteúdo do processo penal, no pós-guerra, pela Escola Paulista de
Processo (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972). Tomo
II (nº 12-30). México: Universidad Nacional Autônoma de México, 1992, pp. 527-528), Figueiredo Dias escreve: “o tempo
das grandes teorias gerais parece ser, para o pensamento jurídico, um tempo definitivamente passado, por nelas estar
latente o perigo de quebrarem a relacionação, que cada vez se quer mais próxima e estreita, da ordem jurídica com a vida
e a realidade social que aquela procura servir” (DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal, p. 54; cf., no mesmo
sentido, CONSO, Giovanni. Istituizioni di Diritto e Procedura Penale, pp. 3-4). No Brasil, há que se destacar o pioneirismo
de Lauria Tucci quanto à crítica da teoria geral do processo, especialmente quanto a “civilizar” o processo penal: “esse,
aliás, foi um dos [...] aspectos negativos da grandiosa obra de José Frederico Marques, ao transplantar [...] institutos de
processo civil para o processo penal, numa nítida adaptação dos ´Elementos de direito processual penal´ às ´Instituições
de direito processual civil´. [...] E o pecado tornou-se maior, também inequivocamente, em razão de, dada a reconhecida
autoridade do saudoso mestre, muitos processualistas [...] terem-no seguido, descuidada ou cegamente, incorporando-se
numa prolixa e confusa concepção, que poderia ser denominada ´teoria civil do processo penal´.” (TUCCI, Rogério Lauria.
Teoria do Direito Processual Penal: Jurisdição, Ação e Processo Penal (Estudo Sistemático). São Paulo: RT, 2003, p. 54.).
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Assim, ao se debruçar sobre o conceito de lide carneluttiana, que possibilitou
a construção de elementos comuns aos tipos processuais, importante aclarar, ao
menos, as três alterações nítidas no pensamento de Mestre italiano.43 A doutrina
mantinha de regra como conteúdo do processo penal um conflito de interesses e a
discussão maior ficava por conta da natureza destes. É em 1936, no seu Sistema di
Diritto Processuale Civile, que começa a propor uma roupagem nova aos institutos, a começar pela pretensão, agora vista como a “esigenza della subordinazione
dell´interesse altrui all´interesse proprio”, tentando assim construir um novo conceito de lide mais afeito a uma construção unitária e precisa: “chiamo lite il conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza
dell´altro”. Ao processo penal nada difícil seria então demonstrar a existência de um
conflito de interesses, “non può essere dubbio che in fondo del processo penale sai
costituto dal conflitto di interessi tra l´imputato e la parte lesa. [...] Dunque il conflitto di interessi dev´essere qualificato da una pretesa contro l´imputato; altrementi
il processo non avrebe ragione”.
A mudança mais sentida em Carnelutti, porém, que opera no processo penal
- depois das polêmicas com Piero Calamandrei, Giulio Paoli e Francesco Invrea
- vem em 1941, quando nas Istituzioni del Processo Civile Italiano, mesmo que
mantida a estrutura da posição anterior, assume uma postura menos rígida e decisiva, desestabilizando, de certa maneira, a sua tão sonhada teoria geral do processo.
Reconhecendo o erro anterior, passava naquele momento a explicar a situação do
processo penal de maneira diversa, colocando-o numa “posizione intermedia tra il
processo contenzioso e il processo volontario”, ainda assim vislumbrando a existência de um conflito entre o imputado e o Estado, este titular de um interesse público
de impor a sanção penal fazendo valer-se da exigência de subordinação do interesse
do réu ao estatal, tal a presença da pretensão punitiva.
De maneira aproximada, eis aí a forma como a recepção da lide penal, como
um conflito de pretensões, simples e sinteticamente entre jus puniendi e status libertatis, imprescindível ao processo penal, estabilizou-se. O juiz comporia um litígio
de interesses entre Estado e o cidadão, aquele detentor do direito punitivo, que o faz
valer mediante sua pretensão através do seu órgão competente que é o Ministério
Público, esta aparecendo quando a norma incriminadora é violada.
Contudo, de primeira edição em 1946, é nas Lezioni sul processo penale que
Carnelutti avança sobre os erros das duas posturas anteriores (aquele do caráter
contencioso e depois aquele do tipo intermediário entre processo contencioso e voluntário acerca do processo penal). Ali desaparece por completo a lide no processo
penal para o mestre italiano, o tal conflito de interesses, e sem ele não poderia o
processo penal ser considerado contencioso. Assim, no seu novo arreglo, o processo
teria assim um caráter misto, isto é, seria contencioso quanto ao processo civil e voluntário em relação ao penal. Afasta-se, pois, de uma teoria unificada de processo.

43

Sobre as fases concebidas do raciocínio de Carnelutti, donde extraíram-se as citações no original, cf. COUTINHO, Jacinto
Nelson de Miranda. A lide e o conteúdo do processo penal, pp. 82-106.
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É da mesma época (1946) outro texto paradigmático44 a confirmar esta nova
condição, em que adverte, não só para o papel secundário do processo penal diante
do próprio direito penal, mas principalmente para a inferioridade da ciência do processo penal em comparação à ciência do processo civil, advogando uma paridade
entre ambas. Certamente, como já atestava o mestre italiano, cerca de noventa por
cento do trajeto do processo penal vem da adaptação ao seu fenômeno de conceitos
construídos para o estudo do processo civil, um pancivilismo, na esteira de Bettiol,
que coloca a teoria do processo penal na nítida dependência de esquemas importados do processo civil (antes disso, não esqueçamos que fora, o pancivilismo, como
atesta Guarneri, antes mesmo em matéria de direito penal, o trajeto por muito tempo
trilhado por Carnelutti, a saber, em especial no estudo do delito aplicando-se conceitos do negócio jurídico, o que retratava a luta hercúlea devido ao desenvolvimento
relativamente tardio da ciência penal frente às ciências romano-civilistas e a tendência destas últimas de imporem-se sob os demais ramos do conhecimento jurídico).45
Mas, em sua maturidade, o processo penal será visto em sua fraca identidade, tal
como a fábula infantil da Cinderela, como aquela que “giusto, si contentava delle
vesti smesse dalle sue più fortunate sorelle.” Em geral, as razões deste desleixo dizem respeito à aparência de cada processo: enquanto o processo civil é um processo
de possuidores, ou ao menos de quem aspira possuir algo, “è il processo ´del mio´
e ´del tuo´”, no processo penal o que está posto em jogo não é apenas a propriedade, mas trata-se da liberdade. No âmbito civil se discute, enfim, quanto ao ter e no
penal quanto ao ser e, numa sociedade como a nossa, “chi tra noi riesce a pregiare
piuttosto l´essere che l´avere?”. 46
Assim, sobretudo, pré-ocupando o terreno processual penal com conceitos
próprios desafetos ao tino civilista, ultrapassar a referida pretensão punitiva de Karl
Binding, é poder construir, como faz Lopes Jr., desde Guasp, Goldschmidt e Gómez
Orbaneja, a dita pretensão processual acusatória (uma declaração petitória de que
existe o direito potestativo de acusar e que procede a aplicação do poder punitivo
do Estado) como objeto do processo penal.47
Acompanhando o argumento, sem perder nada do que foi dito, pode-se dizer
sinteticamente que no processo penal o acusador exerce o ius ut procedatur. Dirá
44
45
46

47

CARNELUTTI, Francesco. Cenerentola. Rivista di Diritto Processuale. Num. 3-4 – P. I. Padova: CEDAM, 1946, (cit. a
seguir, pp. 75-76 e 78).
Sobre o panorama, ver GUARNERI, Jose. Las Influencias del Derecho Civil en el Derecho Penal (Ensayo sobre
alguns conceptos de la parte general de Derecho Penal). Traducción del Dr. Constancio Bernaldo de Quiros. Puebla:
Publicaciones de la Universidad de Puebla, s/d., pp. 17-19)
Este câmbio de caráter misto do processo, contencioso quanto ao processo civil e voluntário em relação ao penal apenas
foi possível e deu-se por motivo já comentado, pois trata-se do mesmo substrato também da sua leitura, por exemplo,
à respeito da tortura – a saber, pensamento equivocado que atravessa transversalmente os maiores pensadores ditos
iluministas ou liberais de quaisquer tempos –, acerca da natureza boa da pena, afinal a razão dos que pensam ao
contrário estaria “viciada pelo erro generalizado quanto à natureza da pena, concebida como um mal e não como um
bem” (CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre O Processo Penal. Volume 2, p. 209). No mesmo tom, pois, que aduz
sobre tal ilusão de uma concepção errada da pena para deslocar seu posicionamento para uma miríade “otimista” e
abandonar a lide, afinal, neste patamar, o réu teria interesse de ser apenado e sanar a desordem pessoal que o fez
delinquir (CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre O Processo Penal. Volume 1, pp. 159-163). Portanto, o conflito não
estaria entre as partes, mas seria interno, na alma do imputado.
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, pp. 143-170.
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Gomez Orbaneja junto com Herce Quemada, definindo a ação penal como uma faculdade de iniciativa processual: “la acción como el derecho meramente formal de
acusar. Mediante la acusación no se hace valer una exigencia punitiva, sino se crea
tan sólo el presupuesto necesario para que el órgano jurisdiccional pueda proceder
a la averiguación del delito y de su autor e imponer la pena al culpable.”48 Noutros
termos, fala-se de um direito abstrato ao processo, o direito potestativo de acusar
(pretensão acusatória), desde que presentes os requisitos legais. E, de outro lado, é o
juiz que detém o poder de punir, condicionado ao exercício integral e procedente da
acusação. Conclui-se que dizer ser o objeto do processo penal a pretensão acusatória
- de titularidade do Ministério Público ao qual corresponde um poder de invocação
-, significa apontar a existência de uma faculdade de solicitar a tutela jurisdicional,
afirmando-se a existência de um delito, para poder se ver concretizado o poder punitivo a ser aplicado pelo juiz. Ao acusador corresponde um poder de invocação.
O que se deve pontuar, sobretudo, é o contorno daquilo que se chamaria “direito de ação” (poder de acusar, mais propriamente49), seus elementos e componentes,
para que pudesse ficar aproximada a zona de conflito sobre a qual o magistrado não
deve trafegar. Noutros termos, ele não poderá se debruçar sobre atividades de persecução, que contribuam, sustentem, mantenham ou digam respeito ao direito potestativo de acusar, sítio próprio do Ministério Público; caso exemplar é a proibição que
daí decorre quanto ao juiz condenar quando o Ministério Público pede a absolvição,
ao contrário do que permite nosso sistema processual (art. 385 do CPP). Poder-se-ia
dizer, ao negativo, como força de argumento: estará apto a julgar, ou poderá decidir
o magistrado quando não tiver exercido função de parte, quer dizer, quando não
acumular poderes persecutórios, mesmo que indiretamente, e de julgamento.
Quer dizer, comezinho que quando se prova, “prova-se” algo – está-se já a experimentar, experenciar algo novo sobre o qual irreversivelmente não poderá mais
48
49

GÓMEZ ORBANEJA, Emilio; HERCE QUEMADA, Vicente. Derecho Procesal Penal. 10ª ed. Madrid: Artes Gráficas y
Ediciones S. A., 1987, pp. 89-90.
Para Goldschmidt, fundamental no processo penal a necessidade de categorias próprias aptas a perceber a insuficiência
da concepção de exigência punitiva. À violação de uma norma penal, nada nasceria do exercício de uma exigência como
pretensão, um direito a ser adjudicado no processo penal. Diretamente, quer dizer: do direito penal (entendido como
“derecho justicial material”, GOLDSCHMIDT, James. Derecho Justicial Material. Traducción Catalina Grossmann. Buenos
Aires: EJEA, 1959, pp. 20-21), há como consequência um direito subjetivo de penar, um poder judicial que só poderá
estar atrelado ao processo. Por esta razão a crítica profunda de Goldschmidt quanto à exigência punitiva de Binding: “la
consecuencia jurídica del Derecho penal ´no es la pena´, sino ´el derecho subjetivo de penar´ y [...] este derecho no puede
ejercerse fuera del proceso.” (GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, p. 26). Advoga
uma função específica de justiça que é o “direito de penar” que irá impor a medida política de um sistema acusatório de
exercício de um “direito de acusar” dirigido à atuação do poder punitivo do juiz. Nisto, a própria expressão “Promotor de
Justiça” deixa bem transparecer que tal promove a iniciativa da persecução e não faz valer adjudicando qualquer direito
preconcebido. Desta maneira, podemos precisar a diferença entre vislumbrar uma exigência punitiva (direito que se
supõe existente) descabida de ser realizada no processo penal e a presença de uma pretensão de acusar (afirmação
de um direito no sentido processual). O acusador não alega, como no processo civil, um direito próprio e a sua petição
de adjudicação, mas se afirma por parte dele acusador, doutra forma, o “nacimento de un derecho judicial de penar y la
solicitud de ejercer este derecho. Correspondiente es la diferencia entre conceptos de la acción por un lado y del derecho
de acusar por otro”, ou seja, ele não tem outro direito senão o de acusação, quer dizer, de pedir ao juiz que exerça seu
pode de punir. A rigor, há uma inafastável contradição entre ação e acusação. Sepulta-se, neste sentido, a categoria de
“ação penal”, ao menos nos termos tradicionais, por demonstrar sua configuração atrelada ao modelo da “ação civil”,
pois ao “direito de penar” apenas pode corresponder um “direito de acusação”, nada mais. (GOLDSCHMIDT, James.
Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, pp. 28-34).
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ignorar – que no caso do processo penal, é terreno da prova atinente à sustentação
da pretensão acusatória. Quando se prova, vai-se na direção de algo. Na medida
em que se quer provar, tem-se algum anteposto como elemento a ser provado. E
em se tratando de processo penal, prova-se o caso penal trazido à julgamento pela
pretensão acusatória. Qualquer movimento judicial neste sentido aproxima-se da
subsunção ao próprio “direito de ação”, função daquele detentor da titularidade da
ação penal. Ou seja, esfumaça-se, torna-se indiferenciado o binômio “poder de agir”
e “poder de decidir”.50
Tentar fugir, não obstante, da concepção de lide carneluttiana, sem ademais concorrer numa estrutura legitimante de pena, é investir no ângulo subjetivo do fenômeno
processual penal. Perceber isto, desde uma economia dos conceitos normativos51,
é pensar os poderes e deveres que emanam das normas52 e identificar o objeto do
processo penal, sobretudo, como um poder do juiz, uma atividade reflexiva (e também introspectiva) atinente à necessidade da jurisdição penal para a aplicação de uma
pena, em que palavras como “direito de punir”, “relação penal”, “pretensão punitiva” etc. acabam por produzir um léxico fraco de significado diante da verificação de
quando uma pessoa será punida ou não – processo como meio jurisdicional para fazer
o acertamento/comprovação do fato penal: sob um poder de punir que um juiz apõe
supõem-se os mecanismos limites de contenção deste poder punitivo.53
A virtude da aplicação do princípio dispositivo, neste tom, ainda segundo Goldschmidt54, que funda o processo acusatório, está exatamente em deixar o recolhimento dos materiais processuais para aqueles que perseguem interesses opostos e
50

51
52
53

54

“Gli aggettivi «inquisitorio» e «acusatorio» sono usati in almeno due significati: nel primo, sottolineano la differenza tra
i procedimenti instaurati ´ex officio´ e quelli nei quali la decisione pressupone una domanda (donde il binomio «potere
d´agire» e «potere di decidire»). Nel secondo, configurano due modi, che stanno agli antipodi, d´intendere ciò che avviene
nel processo: l´inquisitore è un giudice al quale la legge accorda un credito illimitato, e ciò spiega perchè all´inquisitio non
sia permesso d´interloquire. Nei sistemi accusatori, al contrario, vale la regola del dialogo: ciò che si fa ´in judicio´, si fa
pubblicamente. Si potrebbero enumerare altri caratteri differenziali ma questi sono i più interessanti. Lasciamo da parte il
primo: il monopolio dell´azione penale, eccettuati pochi casi, spetta al pubblico ministero, sicchè, a prezzo di una piccola
bizzarria d´espressione (da cui è consigliabile astenersi), si potrebbe persino dire che il nostro è un processo accusatorio.
Ma il profilo più importante è il secondo. A questo riguardo non c´è alcun dubbio che il nostro ordinamento contenga istituti
d´impronta inquisitoria; nè il legame con il passato si limita alle norme e a ciò che esse prescrivono: inquisitorio è anche
lo spirito con cui le norme sono talvolta intese.” (CORDERO, Franco. Ideologie del Processo Penale, p. 168).
CORDERO, Franco. Gli Osservanti: Fenomenologia delle norme. Torino: Nino Aragno, 2008, pp. 31-198.
CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, pp. 14-17.
“[...] gli ordinamenti evoluti impongono una riserva giurisdizionale; «nulla poena sine iudicio». Quest´ultimo è l´operazione
riflessiva con cui l´investito del potere di punire accerta se debba condannare o assolvere”. Adiante resumindo em
conclusão: “i giudici hanno il monopolio degli strumenti penali; se qualcuno debba essere punito e come, lo dicono norme
legislative. Il processo è un´operazione riflessiva: uno o più giudice stabiliscono se, nel caso de quo, esista quel dovere
(vecchie formule evocavano un ´diritto di punire´ o ´pretesa punitiva´, assimilando il fenomeno penalistico al credito).
Notiamo come potere e dovere siano figure independenti: il giudice deve condannare solo chi risulti colpevole, ma
l´atto (non riformato o annullato) varrebbe anche se esorbitasse dal limite; l´unico rimedio sta nei mecanismi correttivi
endoprocessuali. Siano tutti esposti al potere di punire, colpevoli e no.” (CORDERO, Franco. Procedura Penale, pp. 10 e
13-14; a partir disto, exemplarmente, Miranda Coutinho constrói seu caso penal: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda.
A lide e o conteúdo do processo penal, pp. 134 ss.).
“Al contrario, esta configuración del proceso ha de resignarse a las consecuencias de una actividad incompleta de las
partes y ha de reconocer también el material defectuoso como base de la decisión.” (GOLDSCHMIDT, James. Problemas
Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, p. 69). Noutro local, sobre o comportamento oposto ao princípio dispositivo: “la
forma el de la investigación, que domina el procedimiento penal, y que recibe también los nombres de principio inquisitivo,
de instrucción, o principio del conocimiento de oficio (principio de la verdad material).” (GOLDSCHMIDT, James. Derecho
Procesal Civil. Traducción Pietro Castro. Barcelona: EJEA, 1936, p. 204).
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sustentam opiniões divergentes, por respeito à dignidade do processado como cidadão. Aqui se supera a crítica tão aposta quanto ao “defeito” de ter o juiz do sistema
acusatório, diante da sua posição de inércia que lhe demanda a imparcialidade, ter
que decidir com base em um material defeituoso que lhe foi conferido. A que se
rememorar que não se ater à atividade probatória incompleta das partes foi o fundamento histórico que a inquisição, com seu paternalismo cínico, bem nos soube
revelar, gravíssima postura de dimensões catastróficas, da atribuição de poderes
instrutórios ao juiz.55
A posição do juiz é o ponto sensível do imbróglio, pois a ele, num processo
acusatório, corresponde aquela de um juiz-espectador, dedicado, sobretudo, à
objetiva e imparcial valoração dos fatos e, por isso, mais sábio que experto; o
rito inquisitório exige, sem embargo, um juiz-ator, representante do interesse
punitivo e, por isso, um enxerido, versado no procedimento e dotado de capacidade de investigação.56
Para Leone57, o sistema acusatório é fundado em princípios relativos ao poder
de decisão da causa entregue a um órgão estatal, por sua vez distinto daquele que
dispõe do poder exclusivo de iniciativa do processo (“il potere d´iniciativa, e cioè il
potere di acusa spetta a persona diversa dal giudice”). Acrescenta, no entanto, que o
fundamental nisto tudo é que “il giudice non ha libertà di ricerca e di scelta delle prove, essendo vincolato ad esaminare le sole prove allegate dall´acusa (´iuxta allegata et
probata´)”. Assim é que Conso58, primordialmente, nos auxilia a antever (ao lado da
necessidade da acusação ser ofertada por órgão distinto do julgador, a publicidade e a
oralidade do procedimento, a paridade de armas entre as partes), novamente de forma
primordial, a “esclusione di qualsiasi libertà del giudice nella raccolta delle prove
sia a carico che a discarico” e a “allegazione delle prove da parte dell´accusatore e
dell´imputato”. No ponto nodal, Barreiros59, quanto à relação entre os sujeitos, deve
pairar sobre o sistema acusatório a igualdade de partes, em que o juiz é árbitro, sem
iniciação de investigação. Do oposto, no sistema inquisitivo, o juiz, dotado de uma
posição de superioridade frente ao arguido, investiga, dirige, acusa e julga. 60
55

56
57

58
59
60

A isto tudo está afeto a exigência de imparcialidade do juiz. O fundamento do princípio dispositivo - bem vem a calhar
antes mesmo das lições advindas do processo civil, já preocupado em acautelar-se, maior motivo ainda para se acentuar
a preocupação quanto aos valores envolvidos no terreno processual penal - é informado pelo critério oposto da
pesquisa inquisitória da verdade pela parte do juiz. Dirá Liebman que: “ben lungi dall´essere una «arcaica reminiscenza
di ordinamenti primitivi», esso appare come una necessaria garanzia del retto funzionamento della giurisdizione, così
come questa dev´essere modernamente intesa, ed è innegabile il suo significato «liberale». Restringerne il dominio,
per accrescere invece i poteri inquisitori del giudice, significherebbe in sostanza attenuare la distinzione tra funzione
giurisdizionale e funzione amministrativa ed introdurre nel processo una tendenza paternalistica che non merita alcun
incoraggiamento.” (LIEBMAN, Enrico Tulio. Fondamento del Principio Dispositivo. Rivista di Diritto Processuale. Num. 4.
Padova: CEDAM, 1960, p. 564).
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, p. 575.
LEONE, Giovanni. Manuale di Diritto Processuale Penale. Tredicesima Edizione. Napoli: Jovene, 1988, p. 9; afirmado
antes, noutro local: “esclusione di qualsiasi libertà del giudice di raccogliere le prove, le quali devono invece venire fornite
dalle parte” (LEONE, Giovanni. Lineamenti di Diritto Processuale Penale. Seconda Edizione. Napoli: Casa Editrice Dott.
Eugenio Jovene, 1951, pp. 06-07).
CONSO, Giovanni. Istituizioni di Diritto e Procedura Penale, p. 7.
BARREIROS, José Antônio. Processo Penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 12.
Ao que parece a todos a grande inspiração retomada de Carrara ao caracterizar, antes de tudo, especialmente o sistema
acusatório como aquele que pretende o máximo grau de garantia da liberdade para o acusado: “1º La piena ´pubblicità´ di
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Cordero, também explorando este local privilegiado, designa o ritual acusatório como “l´arte del contraddittorio”61, em que cabe aos contentores aduzir e discutir os dados num típico “spettacolo dialettico” - sobretudo, evitando a “sovraccarico
ideologico da cui nasceva l´ossessione inquisitoria”62 - em que de alguma forma
os métodos duelistas aparecem evoluídos, contudo mantendo-se as tensões do combate, quer dizer, “performance dei contendenti davanti al giudice-spettatore”63. A
cultura do ritual acusatório, então, é aquela eivada da preocupação com os arrebatamentos do corpo social, “tecniche simili pressuppongono ambienti dove gli
individui contino qualcosa”, em que tudo está no fair play, por isso é ali que deve
menos pesar o órgão judicante e mais sopesar o rito. Resumamos, em suas palavras:
identiche cadenze formali nelle contese dialettiche: giudice-spettatore; agonisti, contraddittorio disciplinato, temi tassativi, lingua manierata, regole sulla
decisione; ache dove sia esclusa ogni prova a effetto automatico; il processo
non diventa mai puro affare gnoseologico; [...] nell´occhio impassibile del
giudice un epilogo vale gli altri. [...] Operazione agonistica pubblica, ´trial´,
´dibattimento´: questa macchina scenica esclude indugi, perplessità, stalli; gli
utenti esigono tecniche controllabili, discorsi chiari, conclusioni nette, tempi
brevi. Usati bene, gli strumenti sviluppano un affilato e sobrio gusto dialettico; a cui fanno pendant goffe stravaganze barocche nell´area esposta ai metodi inquisitoriali [...].64

3. CONCLUSÃO: A DECISÃO SOBRE O MÓDULO
DIFERENCIADOR DA POTÊNCIA INQUISITÓRIA
Assuma-se o jogo político: a luta pelo princípio retrata muito mais um desejo
que alimenta a maquinaria processual. Bettiol coloca bem às claras a escolha política posta em jogo quanto à garantia do indivíduo imputado, conforme o limite
que o Estado se põe na repressão e no controle social. E a aproximação modelística
nos oferece que, no processo inquisitório, o juiz-acusador formula uma hipótese e
procede a verificação:

61

62

63
64

tutto il procedimento. 2º La ´libertà´ personale dell´accusato fino alla definitiva condana. 3º La ´parità´ assoluta di diritti e di
poteri fra l´accusatore e l´accusato. 4º La ´passività´ del giudice nel reccoglimento delle prove sì a carico come a discarico.
5º La ´continuità´ di contesto. 6º ´Sintesi´ in tutto il procedimento.” (CARRARA, Francesco. Programma del Corso di Diritto
Criminale, pp. 383-384).
“´Eristica´. In greco, ´eris´ significa «contesa», mitologicamente personificata in una figura dal parentado piuttosto fosco:
è nata dalla Notte, come Morte, Sonno, Inganno, Vecchiaia, ma non spirano significati negative nel derivato che designa
l´arte del contraddittorio; ovvio, anzi, che queste tecniche verbali siano tenute in alto conto negli ambienti a forte tensione
politica.” (CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, p. 32).
O estilo acusatório pode ser assim bem resumido: “È spettacolo dialettico, tensione agonistica, partita aperta, oneri,
autoresponsabilità: forme, termini segnalano una remota ascendenza agli iudicia Dei (duelli e ordalìe: qualche residuo
trapela da alcuni contesti); ridotto a pura operazione tecnica, dove l´unico valore sta nell´osservanza delle regole, il
processo appare insensibili al sovraccarico ideologico da cui nasceva l´ossesione inquisitoria. L´azione penale obbligatoria
e irretrattabile, poteri istruttori ex officio, petita mai vincolanti, distinguono il modelo italiano dall´anglosassone.”
(CORDERO, Franco. Procedura Penale, p. 97).
CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, p. 37.
CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale, pp. 42-43.

Nas Entranhas do Processo Penal: para uma viragem democrática

314

a verdade entendida como ´adaequatio rei et intellectus´ pode ser alcançada e
deve ser alcançada. Essa verdade, verdade material, já existe como hipótese
na mente do Juiz-acusador deve, porém, ser alcançada solipsisticamente (exageradamente). O contraditório perturba esta procura. A inquinação da prova
daquela verdade já postulada é o máximo dos perigos.65

A imparcialidade, central no modelo constitucional democrático contemporâneo, apenas pode ser garantida, para além da separação inicial das funções de
acusar e julgar – diga-se à exaustão – dependendo das condições de possibilidade que forem dadas ao afastamento/alheamento do juiz da atividade investigatória/
instrutória. Um princípio processual constitucional, de natureza verdadeiramente
acusatória, demanda não apenas uma acusação, mas que um juiz não esteja e não
fique ao longo do procedimento psicologicamente envolvido com a hipótese pré-meditada pela acusação. Tomar uma decisão quer dizer eleger, equidistantemente,
mediante o contraditório, o “duo”, de dubium e duellum.
A imparcialidade do juiz, princípio supremo do processo66, deve ser dotada de
alguma expectativa válida quanto ao juiz não aderir a priori à premissa acusatória,
causadora de um resultado antecipado; exatamente, a rigor, que tornaria dispensável
o próprio processo como instrumento que é do convencimento do juiz, pois se definiria de forma prévia, independente das atividades probatórias.67 A sua apreciação
não pode estar comprometida em virtude de algum juízo apriorístico – o maior
deles, resta pouca dúvida, estará presente no ato de inclinação quanto ao recurso à
atividade probatória.68
Não estar acima, mas além dos interesses envolvidos, demanda um estado
anímico do juiz diferente daquelas parcialidades que lhe darão subsídio para a decisão69, atraindo-o para este posto sempre que lhe forem atribuídos poderes instrutó65
66
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BETTIOL, Giuseppe; BETTIOL, Rodolfo. Instituições de Direito e Processo Penal. Tradução de Amilcare Carleti. São
Paulo: Pilares, 2008, p. 166.
ARAGONES ALONSO, Pedro. Proceso y Derecho Procesal. 2ª ed.. Madrid: Edersa, 1997, p. 127, não sem antes referir
a lição de GOLDSCHMIDT, Werner. La imparcialidad como principio basico del proceso (la «partialidad» y la parcialidad).
Serie 2ª. Monografias de Derecho Español. Num. 1. Discurso de recepción como miembro de numero del Instituto
Español de Derecho Procesal. Contestación del. Sr. Gomez Orbaneja. Madrid: Publicaciones del Instituto Español de
Derecho Procesal, 1950: “La imparcialidad del juez, que a la par se refere a la comprobación de los hechos como a la
aplicación del Derecho, parece la barrera infranqueable de la justicia en el proceso, y ella, a su vez, supone que el juez no
sea parte.” É assim que relacionará tal princípio com uma espécie determinada de motivação, quer dizer, “imparcialidad
conota una relación entre los móbiles de una persona y un acto procesal.” (pp. 15 e 30).
Talvez esta seja a busca por uma Justiça Política que alguma vez falou KIRCHHMEIMER, Otto. Justicia Política: empleo
del procedimiento legal para fines politicos. Traducción R. Quijano R.. Primer edición en español. Mexico: UTEHA, 1968,
p. 472: “la justicia política está destinada a seguir siendo un eterno atajo, necesario y grotesco, benéfico y monstruoso
pero de todos modos un atajo. Es necesaria y benéfica, porque sin la intervención del instrumento jurídico la lucha por el
poder político continuaría siendo igualmente implacable pero mucho más desordenada.”
“[...] los caracteres fundamentales del proceso acusatorio son: a) El juez no procede por iniciativa propria «ex officio».
Ni poner en marcha el procedimiento, ni investigar dentro de éste los hechos, es misión suya. Su papel consiste
exclusivamente en examinar lo que las partes aporten y decidir sobre su verdad. Dirige el combate e anuncia el resultado.”
(GÓMEZ ORBANEJA, Emilio; HERCE QUEMADA, Vicente. Derecho Procesal Penal, p. 117).
O processo, para não se desfigurar num fenômeno patológico, e fixar-se numa forma do direito controvertido, “supone
dos tesis opuestas y un juez que con imparcialidad dicte el fallo. La imparcialidad del juez sólo prospera a base de
la unilateralidad de las partes. […] La imparcialidad del juez es la resultante de las parcialidades de los abogados.”
Sobretudo, a configuração do processo acusatório, desde a aplicação do princípio dispositivo, implica tolerar, em
contrapartida, a atividade incompleta as partes e o reconhecimento de material defeituoso como base da decisão: “Esta
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rios ou de investigação. Afigura-se, enfim, grave violação à imparcialidade judicial,
tanto sobre o aspecto objetivo (tocante à situação do magistrado se encontrar dotado
de garantias bastantes para dissipar qualquer dúvida sobre sua imparcialidade, não
derivada da relação do juiz com as partes, mas dele com o objeto do processo),
quanto sobre o crivo subjetivo (aquele que alude à convicção pessoal do juiz em
concreto que conhece de determinado assunto o que afeta a sua falta de pré-juízos)
podendo-se firmar a presunção de parcialidade do juiz-instrutor.70
A partir da identificação deste elemento de diferenciação de ambos os estilos,
como que uma régua sobre a zona gris entre os sistemas - a gestão da prova confiada ao juiz não pode ser ponto eivado de algo de lugar-comum, mas que precisa
dali serem tirados os frutos e as lições condizentes. Possuímos, desde a análise de
quaisquer sistemas processuais concretos - mistos apenas sob esta maneira - doses,
graus de inquisitorialidade; este, sim, elemento de permanência na cultura processual penal. E o ponto de instalação privilegiado a ser ocupado, para tanto, diz respeito à confusão de funções exercida pelo juiz, localizadamente, no tocante à prova.
Sobre ele – a posição que ocupa o magistrado exercendo função de parte – podemos
identificar o ponto mais sensível, mais suscetível às crispações e propriamente às viragens autoritárias - onde se instala, por assim dizer, a potência inquisitória. Se ali
está o módulo diferenciador e ponto de diferenciação dos estilos - ao menos desde a
superação da mera existência de um modelo de partes processuais, e sabendo-se que
não se trata do único elemento que comporá suficientemente o sistema acusatório71
- a gestão da prova a cargo das partes acaba por ser ela mesma o núcleo, a finalidade
da própria separação das partes do sujeito imparcial. Quer dizer, o motivo do actum
trium personarum vai muito mais além da condução da acusação por órgão outro
que aquele que irá julgar, engloba, atinge a questão deste terceiro julgador não ter o
direito de acusar - de sustentar, ajudar a com-provar e completar a hipótese acusatória conflagrada na pretensão acusatória.

70
71

configuración del proceso, es decir, la aplicación del principio dispositivo o de instancia de parte al procedimiento criminal,
es la acusatoria. Parte del enfoque de que el mejor medio para averiguar la verdad y verificar la justicia es dejar la
invocación del juez y la recogida del material procesal a aquellos que persiguen intereses opuestos y sostienen opiniones
divergentes, descargando de esta tarea a quien ha de fallar el asunto y garantizando de este modo su imparcialidad. Al
mismo tiempo se manifiesta de este modo el respecto de la dignidad del procesado como ciudadano. En cambio, esta
configuración del proceso ha de tolerar como contrapartida las consecuencias de una actividad incompleta de las partes
y ha de reconocer también el material defectuoso como base de la decisión. A los peligros que de ello nacen, se previene
por medio de la instituición de la abogacía: por la parte acusadora especialmente la del ministerio público y por la del
procesado la de la defensa.” (GOLDSCHMIDT, Werner. Introdución Filosófica al Derecho: la teoría trialista del mundo
jurídico y sus horizontes. Séptima Edicción. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2005, pp. 321 e 587-588). Em versão resumida,
cf. GOLDSCHMIDT, Werner. La Teoria Tridimensional del mundo jurídico. Publicado en la Revista General de Legislación
y Jurisprudencia - Octobre de 1963. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1963).
Conferir, com largo lastro na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, LOPES JR., Aury. Direito
Processual Penal, pp. 187-195.
A forma acusatória pode ser pontuada pela: clara distinção entre as atividades de acusar e julgar; a iniciativa probatória deve
ser das partes; mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor de investigação e passivo no que se refere à
coleta da prova, tanto da imputação como de descargo; tratamento igualitário das partes (igualdade de oportunidades no
processo); procedimento é em regra oral (ou predominantemente); plena publicidade de todo o procedimento (ou de sua
maior parte); contraditório e possibilidade de resistência (defesa); ausência de tarifa probatória, sustentando-se a sentença
pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional; instituição, atendendo a critérios de segurança jurídica (e social)
da coisa julgada; possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição (LOPES JR., Aury. Direito Processual
Penal, pp. 117-118). Para uma adequada análise das dimensões das características do sistema acusatório, para além da
gestão da prova, nossa preocupação central, ver FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, pp. 616-623.

Nas Entranhas do Processo Penal: para uma viragem democrática

316

Ao nível, assim, da gestão da prova está em jogo a identidade mais ou menos inquisitória dos concretos modos de operar o processo penal. Tendo-a como
ponto de viragem, de diferencial entre os sistemas, por outro lado, deverá ser frisado de maneira tão importante quanto que, concomitantemente, será sobre este
mesmo momento que recairá a disputa política, obviamente, em sede processual
penal. Somada a isto a justificativa de que será sobre este ponto que se poderão
privilegiadamente infiltrar (não menos facilmente) os elementos autoritários de estilo. Pois, afinal, em se tratando do ponto primordial de dobra, disto se deduz que
por ali a ativação (quando não inversão) inquisitorial será mais funcional. Noutros
termos, quer dizer que o marco de ponto forte do sistema acusatório – a gestão da
prova confiada às partes – não deixa de carregar consigo certa carga de “fraqueza”,
porque nela se possibilita a ingerência da viragem inquisitorial de forma ainda mais
contundente e profunda. A complexidade desta coexistência de virtudes e fraquezas
sobre o mesmo vértice é exatamente aquilo que lhe aufere o seu valor determinante.
O desenvolvimento do processo penal, como se sabe, faz parte de uma história
sangrenta de relações sociais e, sobretudo, políticas. De maneira sintética, porém profunda, pode-se deixar clara a diversidade histórica atravessada por duas concepções
díspares coexistentes ordenamento judicial. Em forma de síntese final, dirá Legendre:
D´un côté, une conception, que je qualifie parfois de sportive et que le langage académique désigne en évoquant la formule de procédure accusatoire; ici,
le juge est un arbitre qui compte les corps (tendance du droit anglais depuis
le XIII siècle). De l´autre côté, une conception militante à laquelle on accolle
l´étiquette de procédure inquisitoire; là, le juge est mis en position de vouloir
tout savoir (tendance long-temps dominante en France et dans les pays de la
Contre-Réforme).72

Nuclearmente, põe em xeque exatamente a posição do magistrado na cena, esteja ele na posição de necessidade de saber ou naquele local de árbitro da contenda,
desnudando os pontos de vista acerca da utilização política dos artifícios coercitivos
em cada sistema processual penal.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar os principais postulados do debate
contramajoritário no cenário norte-americano. Os principais elementos metodológicos
para análise do caráter contramajoritário são: (a) a concepção de maiorias e minorias populares; (b) a composição da opinião pública; e (c) a demarcação de instrumentos de pressão
do Congresso e do Executivo sobre as decisões da Corte. Contudo, busca-se analisar neste
estudo a falta de padronização dos critérios traçados para o debate contramajoritário, e a
ausência de um aprofundamento teórico sobre a relação entre os poderes, a atuação dos
partidos políticos e a sua repercussão as decisões da Suprema Corte americana.
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popular majorities and minorities conception; (b) the public opinion conception;
and (c) the Congress and Executive’s pressure instrument upon Supreme Court decisions. In this matter we look to verify the lack of standards of these criteria applied
to the counter-majoritarian debate and the absence of a robust theoretical approach
about the relation among the branches, the parties actuation and their rebound on
American Supreme Court decisions.

KEYWORDS
Institutional Theory; American Supreme Court; Counter-majoritarian Debate.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O debate contramajoritário permeia um dos aspectos centrais do constitucionalismo contemporâneo: a relação entre democracia e direitos fundamentais. A consolidação de um projeto democrático depende, em grande parte, de dois fatores preponderantes: (a) da capacidade dos poderes estatais em preservar os direitos fundamentais
dos cidadãos, e (b) da criação de mecanismos apropriados para assegurar a deliberação democrática5. Mais do que tão somente garantir normativamente direitos, a
democracia precisa garantir os mecanismos institucionais apropriados para que a deliberação entre cidadãos possa efetivamente influenciar a formação da vontade política
do Estado. É justamente nesse sentido que se poderia falar em uma relação, constitucionalmente circunscrita, entre direitos fundamentais e deliberação democrática.
Um dos mais importantes objetivos da deliberação consiste na tentativa de se
estabelecer consensos necessários para a vida democrática. Os mecanismos deliberativos são projetados para alcançarem consensos sobre o conteúdo de direitos e
liberdades fundamentais, necessários para guiar a vida política do Estado. Muitos
dos direitos objeto de deliberação na sociedade apresentam um conteúdo significativamente moral, assim no caso de liberdades como a de expressão e a de crença, que
são inseridas no texto constitucional por meio de princípios abstratos, ou seja, são
liberdades estabelecidas prima facie. Na medida em que possuem um conteúdo normativamente abstrato, são constantemente alvo de debates e controvérsias acerca
dos seus exatos contornos6. Em muitos casos, a deliberação não é capaz de produzir
5

6

No presente trabalho tem-se em conta a deliberação em sua dimensão político-institucional, compreendendo a
atividade própria dos poderes representativos (Parlamentos, Congressos e Câmaras Legislativas) nas democracias
contemporâneas. A delimitação do âmbito da atividade democrático-deliberativa neste trabalho pretende direcionar a
questão para o principal problema a ser tratado: a relação entre os poderes políticos representativos e a Suprema Corte
no cenário constitucional norte-americano.
Segundo Jeremy Waldron, embora o comprometimento com os direitos pareça um consenso na sociedade, ou seja,
há um pleno reconhecimento da necessidade de se respeitar os direitos, o conteúdo destes se encontra imerso em um
profundo desacordo moral acerca de que direitos exatamente existem e qual sua extensão. Defende-se, ainda, que o fato
de haver desacordo, em severa crítica a Ronald Dworkin, é a própria evidência de que os direitos podem ser levados a
sério, sem, necessariamente, passarem pela leitura moral dos juízes, pois os cidadãos se importam com o conteúdo que
será atribuído a tais direitos. Conforme esta perspectiva, é possível estabelecer uma noção de conteúdo dos direitos com
base na paradoxal relação entre comprometimento e desacordo: “My final and crucial assumption is that the consensus
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consenso sobre o conteúdo normativo desses direitos e liberdades. Diante desta dificuldade, inerente ao fenômeno democrático, os procedimentos deliberativos acabam por se restringir a acordos baseados na vontade das maiorias político-representativas. Assim, é com frequência que desponta a tensão entre a vontade majoritária
e os anseios das minorias no processo político-deliberativo. Invariavelmente, os
conflitos entre esses polos transbordam para a dimensão das cortes de justiça, e
demandam uma resposta judicial consistente na definição do conteúdo de princípios
constitucionais. O termo tradicionalmente cunhado pelo constitucionalismo como
dificuldade contramajoritária consiste, em linhas gerais, nessa tensão entre maiorias
e minorias em torno do conteúdo dos direitos fundamentais7. Costuma-se dizer que
os tribunais desempenham um papel contramajoritário quando arcam com a defesa
de direitos fundamentais em prol de minorias políticas, como um contraponto ao
desejo expresso pela maioria popular democrática8.
Os postulados desenvolvidos pela teoria constitucional clássica acerca da chamada dificuldade contramajoritária estão baseados, sobretudo, na contraposição entre soberania popular e direitos individuais. Nesse sentido, muitos autores tratam da
temática com o foco na polarização entre, de um lado, a vontade da maioria, e, de
outro, a defesa de direitos e garantias fundamentais de caráter individual. De uma
forma geral, a literatura constitucional norte-americana vem definindo esse conflito
como o principal aspecto caracterizador da tensão contramajoritária9. Tensão que é
atinente à atividade jurisdicional da Suprema Corte americana como instância de
revisão da produção legislativa. Na medida em que se atribui à Suprema Corte a
capacidade de dar a última palavra sobre um conflito envolvendo valores constitucionais, também lhe é conferida a possibilidade de proteger direitos individuais

7
8

9

about rights is not exempt from the incidence of general disagreement about all major political issues, which we find
in modern liberal societies. So I assume that there is substantial dissensus as to what rights there are and what they
amount to. […]A commitment to rights can be wholehearted and sincere even while watershed cases remain controversial.
[…] Generally speaking, the fact that people disagree about rights does not mean that there must be one party to the
disagreement who does not take rights seriously”. WALDRON, Jeremy. “The Core of the Case Against Judicial Review”.
The Yale Law Journal, Vol. 115, 1344, 2006.
O termo dificuldade contramajoritária foi inicialmente tratado por Alexander Bickel, como uma crítica ao papel da Suprema
Corte americana, cf. BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics.
New Haven: Yale University Press, 1986.
O contramajoritarismo, sob essa perspectiva, revela uma dificuldade inerente ao fenômeno democrático, a que Dworkin
pretende superar com a proposta de uma leitura moral da Constituição: “Quando compreendemos melhor a democracia,
vemos que a leitura moral de uma constituição política não só não é antidemocrática, como também, pelo contrário,
é praticamente indispensável para a democracia. Não quero dizer que a democracia só existe quando os juízes têm
poder para deixar de lado as ideias que as pessoas têm acerca do que é bom e justo. Muitos arranjos institucionais são
compatíveis com a leitura moral, inclusive alguns que não dão aos juízes o poder que têm na estrutura norte-americana.
Mas nenhum desses arranjos é, em princípio, mais democrático do que os outros. A democracia não faz questão de que
os juízes tenham a última palavra, mas também não faz questão de que não a tenham” DWORKIN, Ronald. O Direito
da Liberdade. A Leitura Moral da Constituição Norte-americana. Trad. Marcelo Brandão Cippola. São Paulo: Martins
Fontes, 2006, p. 9-10.
Não somente a doutrina norte-americana, pois pode ser observado como um contraponto germânico a este pensamento
a ideia de tensão interna ao conceito de direito moderno em HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms:
Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Trad. William Regh. Cambridge, MA: The MIT Press,
1996. Segundo este autor, o direito atualmente seria marcado por uma tensão entre normatividade e faticidade, podendose acrescentar que, a cada face desta tensão, são reconhecidos fundamentos específicos para um modelo normativo de
democracia procedimental: Rule of Law e soberania popular, respectivamente. Neste âmbito, é nítida a relação, por um
lado, entre o primeiro fundamento e os direitos fundamentais e, por outro lado, entre o segundo fundamento e a expressão
das vontades coletivas politicamente representadas.
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eventualmente atingidos pela vontade da maioria legislativa. O judicial review é
trazido ao debate e contestado como instrumento de decisão antidemocrático10.
Em uma primeira leitura, essa concepção do contramajoritarismo revela-se adequada na medida em que expõe uma das principais tensões relacionada com os regimes democráticos contemporâneos. Soberania popular e direitos fundamentais são
valores amplamente defendidos nas Constituições democráticas, e que precisam ser
compartimentados pela atuação da Suprema Corte. Contudo, uma análise mais cautelosa demonstra alguns obstáculos com os quais se depara essa concepção tradicional.
Neste estudo, pretendem-se analisar os principais argumentos apresentados
no debate contramajoritário a partir de duas perspectivas: (I) em relação aos seus
postulados metodológicos, busca-se apontar os principais problemas relacionados
com os elementos estruturais da tese contramajoritária – (a) a composição das maiorias políticas, (b) a dimensão do fenômeno da opinião pública, e (c) os mecanismos
institucionais de pressão sobre as decisões da Suprema Corte; (II) em relação à sua
dimensão político-institucional, propõe-se uma releitura da jurisdição constitucional da Suprema Corte focada no contexto político em que está relacionada com
os demais poderes estatais. Desse modo, a tensão tradicionalmente apontada como
dificuldade contramajoritária pode ser redimensionada dentro da estrutura política
que compõe o quadro institucional das democracias contemporâneas. Novos fundamentos podem ser apontados para o estudo do papel da Suprema Corte, a partir da
análise crítica sobre os postulados em que se assenta a teoria constitucional clássica.

2. POSTULADOS METODOLÓGICOS DA TESE
CONTRAMAJORITÁRIA
1. O POSTULADO DA COMPOSIÇÃO DAS MAIORIAS
POLÍTICAS
Um dos importantes desafios ao debate contramajoritário está relacionado com
os postulados metodológicos sobre os quais está fundado. Grande parte dos estudos
constitucionais acerca do histórico da Suprema Corte americana identifica na sua
atuação um comportamento majoritário, ou seja, buscam traçar um paralelo entre
as principais decisões da Corte no exercício do judicial review e a composição das
maiorias políticas no Congresso e na própria sociedade civil. Como reação à ideia
de dificuldade contramajoritária, muitos autores levantaram a tese de que as deci10

O judicial review norte-americano pode ser definido, em linhas gerais, como a atividade dos juízes em confrontar
estatutos legais com a Constituição Federal, valorando as normas legais em conformidade com as regras e princípios
constitucionais. Em um dos trabalhos mais expoentes sobre o tema, John Hart Ely problematiza a relação entre o judicial
review e a democracia norte-americana: “a body that is not elect or otherwise politically responsible in any significant way
is telling the people’s elected representatives that they cannot govern like they’d like”. Cf. ELY, John. Democracy and
distrust: A Theory of Judicial Review. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980, p. 04-05. O presente trabalho
não pretende aprofundar o tema do judicial review, mas tão somente situá-lo como expressão do fenômeno da dificuldade
contramajoritária. Para uma crítica democrática ao judicial review, cf., entre outros, o texto que se propôs um argumento
essencial de oposição a este arranjo institucional: WALDRON, Jeremy. “The Core of the Case Against Judicial Review”.
The Yale Law Journal, Vol. 115, 1344, 2006.
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sões da Suprema Corte tendem a refletir a posição política dominante na sociedade,
ou seja, estão ancoradas em consensos estabelecidos a priori pela opinião pública
ou pelo Congresso. Nessa perspectiva, a Corte assume uma posição majoritária na
medida em que defende jurisdicionalmente uma posição política dominante.
A tese majoritária foi construída, em sua origem, pelos trabalhos de Robert
Dahl, a partir dos anos 5011. Ao analisar o histórico das decisões da Suprema Corte
Norte-Americana, Dahl identificou um possível ajuste da Corte em função do sentimento popular, ou seja, uma atividade alinhada à vontade popular representada no
Congresso. Dahl elaborou um critério específico para a identificação de uma decisão contramajoritária, segundo o qual todas as declarações de inconstitucionalidade
da Suprema Corte proferidas dentro de um período de quatro anos após a edição da
lei expressariam o fenômeno contramajoritário. A partir desse critério concluiu que
a atuação da Corte tende a revelar muito mais um fenômeno majoritário, voltado
para as visões políticas dominantes. Muitos dos defensores da tese majoritária após
Dahl foram profundamente influenciados por esse critério, ainda que chegassem a
resultados diferentes sobre o mesmo fenômeno12.
Quando analisada de forma mais cautelosa, a tese majoritária revela alguns
problemas de ordem metodológica que não podem ser superados sem uma devida
compreensão acerca de fatores que influenciam a estrutura sociopolítica do Estado
Constitucional. Mais precisamente, são identificados dois obstáculos metodológicos centrais que afetam toda a estrutura teórica dessa tese: (i) não existe, entre os
trabalhos mais relevantes sobre a temática ora enfocada, uma concepção bem delineada sobre a definição das maiorias políticas; (ii) no que concerne à relação entre a
Suprema Corte e a opinião pública, faltam parâmetros analíticos mais precisos para
a identificação dos canais pelos quais as decisões judiciais podem ser pressionadas
pela suposta vontade majoritária13.
O percurso da teoria constitucional norte-americana no campo do estudo sobre o judicial review e sobre a relação entre democracia e direitos constitucionais foi
acompanhado por debates significativos sobre o papel da Constituição no embate en11
12

DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: the Supreme Court as a National Policy-Maker. New York: Irvington
Publishers, 1993.
Nesse sentido também a crítica de Richard Pildes sobre os estudos baseados no trabalho original de Robert Dah: “Dahl’s
effort to situate the Court in the larger political context in which it inevitably operates provided a necessary corrective to
overly romanticized images of the Court as a wholly autonomous institution capable of protecting any minority interest
or group against the forces of majoritarian democracy. But current majoritarians have gone too far in the other direction.
In dismissing out of hand Bickel-like concerns as naive or passe, they present the Court as so tightly cabined in by
“majoritarian forces” as to be little more than a reflection of pre-existing majoritarian preferences”. PILDES, Richard. “Is the
Supreme Court a Majoritarian Institution?”. New York University Public Law & Legal Theory Research Paper Series,
No. 11-01, 2011, p. 13.
13 Os dois obstáculos metodológicos apontados em relação à tese majoritária são elaborados por Pildes: “[...] today’s
majoritarians are able to cast the Court as so powerfully constrained by ‘majoritarian pressures’ because they rely
on constantly varying and slippery conceptions of ‘the majority’ that purportedly constrains the Court. The lack of a
precise conception of the relevant majority enables majoritarians to claim that almost any decision of the Court reflects
majoritarian views, since there is almost always some ‘majority’ to which one can appeal in asserting that the Court’s
decisions reflect ‘majority’ views. […] Moreover, today’s majoritarians are not clear enough about the mechanisms or
institutional pressures by which the Court is purportedly constrained; vague appeals to means by which the Court is said
to be constrained further enable overly complacent portraits of a tightly hemmed-in Court.” Ibidem, p. 14.

O Debate Contramajoritário: Fundamentos Políticos
para a Suprema Corte Norte-Americana

326

tre forças políticas majoritárias e minoritárias. A questão acerca das minorias sempre
foi, ou pelo menos a partir dos anos 50, um ponto delicado na tradição constitucional
americana. As decisões da Suprema Corte nesse campo produziram significativas reações da sociedade civil, de tal forma que contribuíram para a formação da chamada
tese majoritária14. No entanto, o critério para a identificação da maioria com a qual a
Suprema Corte sempre buscaria se alinhar não é, na maior parte dos estudos, bem delimitado pela tese majoritária. Traçar os contornos dessa suposta maioria é o primeiro
desafio metodológico que encontram os autores defensores da tese majoritária.
A pergunta então consiste em saber como se poderia atribuir à Suprema
Corte um caráter majoritário ou contramajoritário quando ainda não se tem definido um critério particular para a compreensão da composição das maiorias
e minorias políticas. Alguns estudos pretendem identificar as maiorias com as
denominadas elites políticas nacionais, em oposição às elites regionais. Nesse
sentido, as decisões estariam classificadas em função da estrutura político-eleitoral nacional, a partir do posicionamento adotado pelas elites políticas
nos estados federados quanto a questões levadas à deliberação na Corte. Dois
exemplos são apontados por Jack Balkin como ilustrativos do arranjo eleitoral
com o qual a Corte foi levada a se realinhar para decidir questões de relevante
embate na dimensão política: (i) ao tempo da decisão no caso Brown15, em
1954, o panorama nacional era composto por dezessete estados do Sul que
ainda mantinham algum regime de segregação racial nas escolas públicas,
enquanto em outros vinte sete estados as políticas segregacionistas já haviam
sido abolidas; (ii) no caso Lawrence16, no ano de 2003, a Corte decidiu que
as leis criminalizadoras de relações homossexuais eram inconstitucionais por
violarem direitos civis, quando somente treze estados mantinham alguma forma de punição à sodomia entre pessoas do mesmo sexo17. Para Jack Balkin,
14

15
16

17

O caso Brown é considerado como um dos pilares para o debate sobre minorias nos Estados Unidos. A decisão da
Suprema Corte gerou grande reação popular. Como bem analisa Richard Pildes, há uma divergência entre defensores
da tese majoritária acerca da classificação desse caso como um exemplo de decisão propriamente majoritária. Brown
foi julgado em 1954 pela então Corte Warren, e representa um dos pilares da defesa dos direitos civis e da igualdade
racial na sociedade norte-americana. No caso, a Suprema Corte discutiu acerca da constitucionalidade do regime de
segregação racial nas escolas públicas primárias, que impedia a matrícula de alunos negros em escolas reservadas para
brancos. Baseada na Equal Protection Clause, a Corte decidiu que a segregação violava os direitos das minorias negras,
e a doutrina dos “separados mas iguais” não se aplicaria no campo da educação pública: “We conclude that, in the field of
public education, the doctrine of “separatebutequal” has no place. Separate educational facilities are inherently unequal.
Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom the actions have been brought are, by reason
of the segregation complained of, deprived of the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment.”
Cf. Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
A questão apresentada à Corte, no caso, envolveu a validade de uma lei do Texas que tipifica penalmente relações
sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo. A Corte se posicionou pela proteção da liberdade e da privacidade como
garantias fundamentais do devido processo legal ante o poder do Estado em criminalizar práticas sexuais que dizem
respeito tão somente à vida privada dos indivíduos. Cf. Lawrence and Garner v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
Balkin, contudo, identifica uma importante diferença entre as decisões em Brown e Lawrence, no que diz respeito
aos efeitos produzidos na sociedade civil e no comportamento do Legislativo: “In fact, Lawrence served to propel the
debate about gay rights past the question of decriminalization and onto the question of gay marriage. Only a year after
the decision was handed down, Americans are embroiled in a heated controversy over whether people who recently
were branded outlaws for even forming intimate relationships should be permitted to solemnize those relationships in
civil unions or marriages. […] Brown, by contrast, occurred when the reform movement for racial equality had made
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nas duas decisões, a Suprema Corte não fez mais que afirmar valores nacionais sobre direitos civis, de tal modo que superou as resistências de grupos
políticos regionais, como o caso dos segregacionistas no Sul. Diante dessa
análise, Balkin afirma a tendência da Corte em decidir conforme uma concepção majoritária, do ponto de vista popular, sobre os direitos18.

2. O POSTULADO DA OPINIÃO PÚBLICA
O segundo obstáculo à tese majoritária consiste na dificuldade em verificar a
maneira como a formação da opinião pública sobre questões políticas e morais pode
influenciar a Suprema Corte. Sob esse enfoque, um olhar mais detido para decisões
como no caso Brown19, em Roe20, ou mesmo em Citizens United21, revela diferentes graus de permeabilidade da Corte aos anseios políticos da maioria. Na verdade,
o critério da opinião pública como mecanismo primordial para a determinação do
resultado de uma decisão judicial é ainda controvertido. As sociedades culturalmente complexas revelam diferentes dimensões político-ideológicas, de tal forma que se
torna um tanto quanto insustentável a busca pela uniformização desse conceito. Daí
surge a dificuldade revelada em alguns estudos, de se definir a atividade da Suprema Corte como majoritária ou contramajoritária, ao menos em relação ao suporte
que suas decisões encontram na opinião pública22. Sustentando a dificuldade em se

18

19
20
21

22

comparatively less progress. Although Brown was the culmination of a decades-long litigation strategy, it largely predated
the civil rights movement. It would take a decade, and the passage of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights
Act of 1965, to secure Brown’s canonical status.” BALKIN, Jack. “What Brown teaches us about constitutional theory.”
Virginia Law Review, Vol. 90, 6, 2004, p. 1543-1544. As longas décadas mencionadas por Balkin em defesa da
igualdade, que precederam o standard de Brown, pode ser analisado detalhadamente em GRIFFIN, Stephen. American
Constitutionalism: From Theory to Politics. Princeton: Princeton University Press, 1999.
Dentro desta perspective de controle exercido pela Corte, é possível acrescentar que, mesmo nos períodos mais
germinais e pouco expressivos de exercício do judicial review, a legislação estadual foi duramente suprimida pela
Suprema Corte Norte-Americana. Para ilustrar este quadro, sequer é necessário buscar argumentos nas Eras Warren
ou Burger, conhecidas como os períodos de maior desenvolvimento deste arranjo institucional. Ao contrário, pode-se
recorrer meramente às duas primeiras invalidações de leis federais por esta Corte. A primeira ocorreu no difundido caso
Marbury v. Madison, enquanto a segunda no difamado caso Dred Scott v. Sandford, exemplo da resistência conservadora
ao movimento de emancipação. Entre estes casos, há um lapso de 54 anos, o que indica um uso contido da doutrina
criada pela Corte Marshall. Neste interregno, no entanto, não faltam casos de legislações estaduais sendo invalidadas.
A maioria destes casos versava sobre o direito de propriedade, os taking cases, e poderiam ser compreendidos como
um verdadeiro consenso no plano federal: “The vast majority of adult White men in early nineteenth-century America
either already owned a land or expected to acquire a land at some point during their lives”. NELSON, William. Marbury v.
Madison: the origins and the legacy of judicial review. Lawrence, KA: University Press of Kansas, 2000, p. 8.
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
No caso, a Suprema Corte declarou, por uma maioria de sete votos contra dois, que as mulheres têm o direito de fazer
aborto nos primeiros estágios da gravidez protegidas pela 14ª Emenda (direito à privacidade). Cf. Roe v. Wade, 410 U.S.
113 (1973).
Em Citizens United v. Federal Election Comission, a Suprema Corte foi chamada a se pronunciar sobre a
constitucionalidade de um novo diploma legislativo (Bipartisan Campaign Reform Act de 2002) editado pelo Congresso
que limitava o financiamento privado de campanhas eleitorais. A decisão da Corte, por maioria de cinco votos contra
quatro, declarou que o financiamento de agentes privados sobre campanhas políticas está protegido pela liberdade de
expressão, garantia fundamental à democracia. Cf. Citizens United v. Federal Election Comission, 558 U.S. (2010).
Sustentando a dificuldade em se definir um critério único para o estudo da opinião pública, Richard Pildes redimensiona
a análise sobre esse mecanismo: “The mechanism by which public opinion is supposed to constrain the Court is not
always clearly identified in majoritarian theories. But if the issue is whether public disapproval of specific decisions in
survey-type settings is likely to translate into meaningful public action, such as defiance of the decision or pressure being
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definir um critério único para o estudo da opinião pública, Richard Pildes redimensiona a análise sobre esse mecanismo.
Ainda quando se considera a opinião pública como um elemento determinante
para as decisões judiciais, os principais estudos sobre o tema não são capazes de
demonstrar o grau de suscetibilidade da Corte. Para Barry Friedman, uma análise
geral sobre os principais casos da Suprema Corte com repercussão no campo político demonstra que os Justices chegaram a uma decisão final a partir do suporte que
foi conferido pela opinião pública23. A ideia de um suporte difuso (diffuse support)
atravessa o campo da ciência política e abrange o grau de confiança da sociedade
sobre as instituições públicas, ainda quando tomam decisões consideradas, de imediato, como insatisfatórias24.
Em sentido contrário, outros autores identificam que o atual panorama do judicial review, determinado pelas clivagens partidárias e culturais características da
sociedade norte-americana, tende a ser confrontado pela própria fragmentação da
opinião pública em setores radicais. Dessa forma, a própria ideia de legitimidade
institucional da Suprema Corte tem como pressuposto a capacidade de impor suas
decisões ainda quando há discordância sobre os direitos por parte de grupos ideoló-

23

24

brought to bear on political actors to resist the decision, then the extent to which ‘the public’ is prepared to challenge
the Court, or support challenges to the Court, must be taken into account – not just ‘public opinion’ in the abstract.”
PILDES, Richard, op. cit., p. 25-26. Uma concepção de opinião pública compatível com este parâmetro estabelecido
por Pildes – de que esta deva ser algo considerada mais concretamente do que de costume – pode ser encontrado em
SUNSTEIN, Cass. A Constitution of Many Minds: Why the Founding Document Doens’t Means What It Meant
Before. Princeton: Princeton University Press, 2009. Nesta obra, Cass Sunstein apresenta o que seriam os argumentos
de muitas mentes (many minds arguments), o tradicionalismo, o populismo, e o cosmopolitismo. O segundo destes
argumentos, em particular, desenvolve-se sobre a ideia de opinião pública, mas em uma perspectiva muito mais ativa do
que passiva. Isto é, ao contrário da habitual visão de que os juízes adotam valores que encontram na opinião pública,
esta é considerada conforme o grau de influência que exerce sobre a própria Corte, exigindo, por exemplo, que suas
discussões a considerem como um ponto de partida.
Ao considerar a opinião pública como fator relevante para a teoria constitucional, Friedman nota que a despeito das
dificuldades metodológicas acerca do conceito, não se pode negar o comportamento da Suprema Corte em relação aos
anseios populares: “Stated more aggressively, some positive scholars believe that, over time, many important decisions of
the SupremeCourt are consistent with public opinion. When there is divergence, judicial views ultimately tend to come into
line. This proposition has been tested by comparing public opinion polls with judicial outcomes and by comparing shifts in
public mood with trends in Supreme Court decision making. No one thinks the methodology is perfect, but the evidence is
highly suggestive: the Court does not exclusively or persistently act in opposition to public opinion. There are exceptions—
First Amendment cases perhaps being a notable one—but they are just that.” FRIEDMAN, Barry. “The Politics of Judicial
Review”. New York University Public Law & Legal Theory Research Papers Series, No. 06-04, 2006, p. 322-323. A
tendência acima identificada por Friedman – a reduzida oposição da Corte à opinião pública – pode ser analisada com
base no conceito de public backlash. De acordo com Cass Sunstein, a Suprema Corte, ao tomar suas decisões, deve
atentar para possíveis reações repulsivas no âmbito da sociedade que lhe gerem certo desgaste. Ao contrário do que
sustentam defensores da teoria do living originalism, em que a esquiva do backlash deve ser um fundamento político de
atuação dos juízes progressistas, Sunstein limita-se à ideia de que os resultados da atividade são um importante aspecto
a ser considerado nos momentos decisionais. Cf., respectivamente para a visão mais aceita de public backlash e para a
do living originalism, SUNSTEIN, Cass, op.cit.; POST, Robert; SIEGEL, Reva. “Roe Rage: Democratic Constitutionalism
and Backlash”. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 42, 373, 2007.
Originalmente, o conceito de diffuse support foi elaborado pela teoria política norte-americana. Cf. EASTON, David. A
Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Son, Inc., 1965. Tal conceito possui o objetivo de esclarecer
um fator importante aos arranjos institucionais democráticos, relacionado à dimensão de apoio popular que as instituições
públicas possuem: “Diffuse support therefore refers to a reservoir of favorable attitudes or good will that helps members
to accept or tolerate outputs to which they are opposed or the effects of which they see as damaging to their wants.
Diffuse support is institutional loyalty; it is support that is not contingent upon satisfaction with the immediate outputs of
the institution.” GIBSON, James. “The Legitimacy of the United States Supreme Court in a Polarized Polity”. Journal of
Empirical Legal Studies, Vol. 4, 3, 2007.
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gicos distintos. A resistência, nesse sentido, operaria como um fator condicionador
da legitimidade da decisão judicial25.

3. O POSTULADO DOS MECANISMOS INSTITUCIONAIS
Outro mecanismo de pressão sobre a atuação da Suprema Corte comumente apontado é composto pelos canais institucionais pelos quais o Congresso e o
presidente podem, por exemplo, nomear os Justices e editar diplomas legais para
restringir o campo jurisdicional da Corte. São mecanismos institucionais que funcionam como medidas de mútua contenção entre os poderes, e intentam equacionar
a balança de competências constitucionais. O court-packing plan, de 1937, é apontado com certa frequência pela teoria constitucional como o principal exemplo de
pressão parlamentar e presidencial sobre a Suprema Corte. Por meio deste plano, o
então presidente Roosevelt pretendia reestruturar a composição da Corte, de forma
a facilitar novas nomeações presidenciais, como caminho para garantir decisões
mais alinhadas ao programa político do governo26.
No entanto, estes mecanismos têm como condição para a sua operacionalização a própria estrutura político-partidária em que estão inseridos. A expansão
do Legislativo e do Executivo sobre a Suprema Corte no campo da interpretação
constitucional depende da integridade das coalizões políticas que compõem aqueles
poderes. Ora, somente um corpo de congressistas unificado em um mesmo quadro
partidário é capaz de romper a barreira imposta pela Suprema Corte no espaço de
sua competência constitucional. Destarte, uma coalizão partidária rígida pode, de
certo modo, restringir a autoridade interpretativa da Corte sobre a Constituição.
No entanto, a composição dos quadros eleitorais nacionais nos Estados Unidos ao
longo da segunda metade do século XX tem demonstrado um cenário mais tendente
à heterogeneidade partidária do que propriamente a uma unificação intramuros do
Congresso. Em razão da ausência, no cenário norte-americano contemporâneo, de
um poder político homogêneo dominante tanto no Legislativo quanto no Executivo,
torna-se ainda mais difícil conceber a capacidade destes poderes em direcionar o
rumo das decisões políticas da Suprema Corte27. É a partir da análise desse quadro
25

26

27

Acerca das teorias da legitimidade institucional: “[w]hen there is conflict over policy, then some may ask whether the
institution has the authority, the ‘right’, to make the decision. Legitimate institutions are those recognized as appropriate
decision-making bodies even when one disagrees with the outputs of the institution. Thus, legitimacy takes on its primary
relevance in the presence of an objection precondition.” GIBSON, James, op. cit..
O court-packing plan (Judicial Procedures Reform Bill de 1937) foi proposto por Franklin Roosevelt como uma tentativa de
superar a resistência da Suprema Corte aos programas governamentais econômicos e sociais de caráter intervencionista:
“[…] the proposal would have added one Justice for each Justice over the age of 70 who had served ten years and who
did not retire within six months of his 70th birthday, up to a total membership of fifteen Justices. Roosevelt had carried 48
states in the 1936 election, and commanded filibuster-proof majorities in both the House and senate (although we will see
that the Democratic coalition would fracture along the fault line of Supreme Court reform).” VERMEULE. Adrian. “Political
Constraints on Supreme Court Reform”. Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper Series, No. 108, 2005.
Acerca da independência judicial, Cf. ROSENBERG, Gerald. “Judicial Independence and the Reality of Political Power”.
The Review of Politics, 54, 369, 1992.
O retrospecto eleitoral norte-americano durante a segunda metade do século XX demonstra que os governos divididos
foram a regra durante o período: “Sustained periods of divided government are a relatively recent phenomenon. When
Eisenhower assumed office for his second term and was confronted by a Democratic House and Senate, it was the first
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que Richard Pildes procura demonstrar a insuficiência dos mecanismos utilizados
pelo Congresso e pelo Presidente sobre a Corte. Os instrumentos pelos quais a Suprema Corte pode sofrer os impactos do controle promovido pelos outros poderes
estatais somente são eficazes na medida em que há uma coalizão entre grupos políticos partidários capazes de organizar uma pressão política homogênea28.

3. A DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL PARA O
DEBATE CONTRAMAJORITÁRIO
O constitucionalismo contemporâneo revela, sobretudo no debate norte-americano, uma vertente cada vez mais densa voltada para o entrelaçamento entre direito e política. As decisões da Suprema Corte Norte-Americana têm impacto sobre as
políticas de governo e na demarcação da disputa partidária eleitoral. Alguns estudos
revelam uma análise mais acurada sobre a relação entre as instituições políticas e a
Suprema Corte, com base na perspectiva da chamada supremacia judicial29. A Corte, até então concebida como uma instituição que estaria naturalmente propensa à
defesa de direitos individuais e à limitação da atividade dos demais poderes estatais,
é agora inserida no âmbito de disputa política entre os poderes estatais. Com efeito,
essa nova perspectiva busca definir a relação entre os poderes constitucionais a partir da sua dinâmica política específica, demonstrando como o cenário político pode
ser um fator determinante para a jurisdição constitucional30.
Um dos principais autores inseridos nessa temática, Keith Whittington, transfere o debate sobre a dificuldade contramajoritária a um novo patamar teórico. Ao
analisar o fenômeno da supremacia judicial no cenário norte-americano, Whittington verifica que a atuação da Suprema Corte é mais bem compreendida quando

29

30

time since Grover Cleveland’s election seventy-two years earlier that a President took office with either chamber controlled
by the opposite party. After an interregnum of strongly unified Democratic governments under Presidents Kennedy and
Johnson, divided government solidified as the norm for the second half of the twentieth century. From 1955 through 2000,
government was divided for thirty-two of the forty-six years; and from 1969 to 2000, government was divided for twenty-six
of thirty-two years, or 81% of the time (all but Carter’s presidency and the first two years of Clinton’s).” LEVINSON, Daryl;
PILDES. Richard. “Separation of Parties, Not Powers.” Harvard Law Review, Vol. 119, 1, 2006, p. 19-20.
28 Com base na análise sobre a composição partidária do Congresso e do Executivo nos Estados Unidos durante a
segunda metade do século XX, Richard Pildes verifica que houve predomínio da fragmentação entre partidos politicos
distintos, o que acaba por produzir dois efeitos: “First, it becomes unlikely that any electoral coalition would control
the presidency and Senate over long enough periods of time to be certain to put its imprint on the Court through the
appointments process. FDR succeeded in taming the Court because his coalition governed long enough to dominate that
process. Second, this partisan volatility, which also makes divided government more likely, will make it much more difficult
to enact specific laws to curb the Court.” PILDES, Richard, op. cit., 2011, p. 33.
A ideia de supremacia judicial, assim como comumente apresentada pela teoria do direito, reflete a atribuição de poderes
às cortes para proferir a última palavra sobre o significado de direitos constitucionais. Nesse sentido, Cf. POST, Robert;
SIEGEL, Reva. “Popular Constitutionalism, Departamentalism, and Judicial Supremacy”. Yale Law School Legal
Scholarship Repository, No. 178, 2004.
Barry Friedman alerta para a necessidade de que a teoria constitucional busque entender o comportamento da Suprema
Corte a partir da relação com os dois poderes estatais: “To the extent that the Court faces constraint in constitutional
cases, this is problematic for normative theory. At the heart of all hope stories about judicial review is the notion that courts
can—and will—stand up against the other branches of government in the protection of constitutional safeguards. The fact
of constraint calls this story into question. The problem is exacerbated by the role of ideology and party affiliation. The
Court likely is most constrained when the other branches are united ideologically, which might be the very time judicial
scrutiny is most appropriate in a system of checks and balances”. FRIEDMAN, Barry, op. cit., p. 317.
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concebida dentro da disputa política que caracteriza cada momento da história constitucional. Quando conferida maior atenção à análise de cada um desses momentos
constitucionais pode-se mesmo perceber a dificuldade em se estabelecer um parâmetro estável para a identificação do fenômeno da supremacia judicial31.
O desafio que se coloca ao debate contramajoritário consiste em analisá-lo
como uma atividade institucional da Suprema Corte atrelada às demais instituições
políticas. Importa verificar o modo como as decisões constitucionais politicamente
relevantes são estruturalmente definidas a partir da relação entre o Legislativo, o
Executivo e a Suprema Corte. Dessa forma, não se pode determinar, de antemão,
o caráter contramajoritário da Suprema Corte sem antes compreender o ambiente político que cerca a sua atividade jurisdicional. Suas decisões vistas de forma
isolada, ou seja, desprendidas do cenário político que as cerca, não fornecem uma
concepção segura sobre o seu verdadeiro conteúdo político-jurídico. Nesse sentido,
a posição contramajoritária não é uma posição estanque, capaz de definir um comportamento padrão da Suprema Corte. De modo diverso, a resistência da Corte para
manter a sua autoridade sobre a interpretação do texto constitucional é um movimento dinâmico condicionado por fatores de ordem política32.
O percurso histórico constitucional nos Estados Unidos demonstra que em
determinados períodos a Suprema Corte teve a sua autoridade interpretativa sobre
a Constituição desafiada por outros poderes políticos. Para Whittington, os movimentos políticos de contestação da autoridade judicial sobre a Constituição se confundem, sobretudo, com os períodos caracterizados por políticas de reconstrução
(politics of reconstruction). O que caracteriza esses períodos é a ruptura promovida
com a eleição de um novo presidente desafeto ao sistema político anterior. É natural
que esse Presidente busque obter novas coalizões políticas no Congresso e modificar abruptamente a estrutura político-institucional do governo anterior. Os chamados presidentes reconstrutivistas desafiam as formações políticas anteriores ao seu
governo, e entre elas a própria Suprema Corte, já que esta guarda, muitas vezes,
resquícios dos quadros políticos antecessores33.
Durante os períodos de governo reconstrutivista, a disputa sobre a interpretação da Constituição se torna ainda mais acirrada. A agenda política dos presidentes
31
32

33

WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and
Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007.
Para Whittington: “Judicial supremacy itself rests on political foundations. The judiciary may assert its own supremacy
over constitutional interpretation, but such claims ultimately must be supported by others political actors making
independent decisions about how the constitutional system should operate. The Court’s self-referential reliance on a few
sentences from John Marshall’s opinion in Marbury may be used to establish the doctrine of judicial supremacy, but is the
purest bootstrapping to imagine that it establishes judicial supremacy as a political practice. As the Cooper Court at least
recognized, the assertion of judicial supremacy is only meaningful if other political actors acquiesce to that declaration”
Ibidem, p. 9.
O que caracteriza um presidente reconstrutivista é o seu anseio por resguardar a sua autoridade decisional sobre
matérias políticas que possuem relevância constitucional, buscando afirmar a tese departamentalista de que todos os
poderes estatais são competentes para interpretar a Constituição: “The reconstructive task leads presidents to politicize
constitutional meaning. As a consequence, reconstructive presidents are likely to deny judicial supremacy and reject the
idea that the Court is the ultimate expositor of constitutional meaning. Historically, these are the presidents who have
asserted the authority to ignore the Court’s constitutional judgments. In other words, reconstructive presidents tend to be
departmentalists”. Ibidem, p. 23.
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reconstrutivistas depende, em grande parte, de sua capacidade para enfrentar os precedentes da Suprema Corte sobre questões afetas ao cenário político-constitucional.
Tanto mais agudo esse enfrentamento, maior o caráter contramajoritário da Corte,
medido pela sua capacidade em firmar decisões opostas à posição do Executivo
sobre o conteúdo de direitos constitucionais34. Aqui, o fenômeno contramajoritário
torna-se tão somente uma faceta da supremacia judicial, e mais nítida em momentos
histórico-constitucionais nos quais a Suprema Corte é mais um bastião da resistência política ao novo regime presidencial. O parâmetro de análise da supremacia
judicial é composto, então, basicamente por dois fatores: (i) o arranjo estrutural
das forças políticas, o que abrange não somente a relação entre o Poder Executivo
e o Poder Judiciário, mas todos os principais atores políticos que de alguma forma
desempenham uma interpretação sobre o texto constitucional; (ii) a posição em que
se encontra a Suprema Corte nesse arranjo político-institucional35.
Não há que se duvidar, portanto, que a Suprema Corte desempenha, em algumas de suas principais decisões, um papel importante na definição do cenário
político norte-americano. Na verdade, o desafio que é posto ao constitucionalismo
contemporâneo consiste em aprofundar a compreensão sobre a relação entre essas
decisões e a formação político-institucional em que elas estão inseridas. Com isso,
o foco sobre o debate contramajoritário tem de ser redirecionado. As decisões judiciais fundamentais na definição do conteúdo dos direitos podem significar mais que
uma posição de vanguarda da autoridade constitucional da Corte, ou seja, podem representar mais do que um comportamento simplesmente contramajoritário. Podem,
34

35

O problema em se ter como parâmetro para a supremacia judicial – e para a análise do contramajoritarismo – o
reconstrutivismo presidencial está relacionado com a própria escassez desses períodos na trajetória governamental
americana. Keith Whittington aponta, mais precisamente, apenas cinco mandatos presidenciais em que se pode identificar
esse fenômeno com os seus traços característicos. Mais precisamente, são caracterizados como reconstrutivistas os
presidentes: Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt e Ronald Reagan. Somente
nesses mandatos, então, se poderia falar em um movimento de resistência da Suprema Corte em busca da preservação
da sua autoridade para interpretar a Constituição. Esse problema é exposto por Richard Pildes, em trabalho voltado para
o fenômeno majoritário na Suprema Corte americana: “But these periods of reconstructive presidencies do not endure
for long. During the rest of American history, presidents have had neither the ambition nor the support to challenge the
Court in any fundamental way. And as presidential authority to interpret the Constitution wanes, judicial authority waxes.
In addition, Whittington concludes that the reduced ability of presidents since the New Deal to control Congress, even a
same party Congress, and the greater frequency of divided government, mean that the power of presidents to pursue
constitutionally reconstructive visions that challenge the Court has diminished; while visions of this sort might continue to
exist, presidents are less able to muster effective support for them. This, too, enables Courts to act with greater autonomy.
Indeed, though Whittington’s work is sometimes invoked as support for the majoritarian view of the Court, his analysis is
actually more complex and subtle. His view is that the Court should be understood within the larger framework of national
political institutions, especially the presidency, but that within that framework the Court often has a great deal of semiautonomous space within which it can act.” PILDES, Richard, op. cit., p. 35.
Destacando a relação entre os presidentes oposicionistas e a Suprema Corte no cenário americano, Whittington analisa
como a supremacia judicial depende da ambiente político-institucional: “For oppositional political leaders, the Court is both
a potential constraint and a potential means for overcoming constraints. Preemptive presidents are likely to find themselves
in disagreement with of the substance of the Court’s output, just as they are likely to disagree with other political actors
affiliated with the dominant regime. […] [Oppositional leaders] may have reasons to attempt to bolster judicial authority. In
a generally hostile political environment, a relatively independently judiciary can be an asset to an oppositional president.
Unable to assume a leadership role in construing the Constitution, the president can at least hope to influence the courts
as they exercise their interpretive responsibilities and may look to the judiciary as potential ally in the president’s struggle
against the numerous more partisan foes. Judicial supremacy may be the favored choice of oppositional presidents simply
because the alternatives are either unavailable or even less attractive.” WHITTINGTON, Keith, op. cit., p. 25.
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em verdade, refletir um ambiente político propício para que a Corte tome decisões
constitucionais relevantes36.
Quando, por outro lado, uma nova era presidencial não se depara com uma resistência mais forte do Congresso, ou seja, quando se aperfeiçoa uma coalizão partidária entre os poderes, ou até mesmo um sistema de mútuas concessões políticas,
a Corte possui maior autonomia e tem ampliado o seu espaço para decidir questões
constitucionais, que não tendem a afrontar a autoridade presidencial.
Um dos fundamentos para a releitura política sobre o judicial review e a sua
função constitucional consiste em uma nova concepção sobre a teoria da separação
dos poderes, um dos elementos mais basilares para o constitucionalismo democrático. A estrutura do sistema checks and balances foi construída originalmente pelos
fundadores da Constituição americana a partir do pressuposto de que Legislativo e
Executivo competiriam entre si na busca pela concentração de maiores atribuições
políticas. De acordo com a os fundadores da Constituição de 1787, o problema a ser
resolvido com o novo regime constitucional consistia na elaboração de um desenho
para as instituições governamentais que fosse apto a evitar a concentração excessiva
de poder em um único ente político. Uma das soluções para tanto foi proposta por
Madison, e consistia na associação entre os interesses dos administradores públicos com os objetivos institucionais dos respectivos poderes em que atuavam37. A
proposta de Madison destacava a necessária vinculação entre a atuação dos agentes
públicos de cada instituição com os propósitos e objetivos que eram atribuídos a
ela pela Constituição. Com isso, pretendia-se personificar os poderes institucionais
em sua atuação política e promover a competição entre eles. Madison, contudo, não
concebeu o mecanismo próprio em que se daria a identificação entre os interesses
do homem e os direitos constitucionais da instituição.
Em sentido oposto, a dinâmica política americana contemporânea demonstra
que os representantes de cada instituição tendem a se orientar por valores políticos
próprios e em função da associação partidária. De outro modo, o sistema madisoniano foi concebido em uma realidade política em que as eleições eram tidas como
um processo em que se focavam as qualidades pessoais dos candidatos, ao mesmo
tempo em que o discurso eleitoral era voltado para o espírito republicano baseado
em propostas sobre o bem comum e desinteressado do ponto de vista partidário.
Nesse cenário, os atores políticos estavam menos suscetíveis a interesses políticos
ideológicos e particulares, e mais direcionados para a proposta política sob a qual
foram escolhidos pelo povo.
Para Daryl Levinson e Richard Pildes, a formação de um governo unificado
ou dividido depende do grau de coerência ideológica interna dos partidos políticos
36

37

Dessa forma, Keith Whittington: “[a]n affiliated Court can be expected to articulate the constitutional commitments of the
dominant coalition. To that extent, the judiciary is an important asset to the dominant coalition. The Court can help enforce
and extend those commitments, perhaps in ways that are not readily available to legislative leaders who must coup with
fractious coalitions and crowded agendas. […] When the inherent regime is collapsing under the force of a reconstructive
president’s challenge, then the Court is vulnerable. When the regime itself is resilient, however, the Court’s interpretive
authority can be a source of strength”. Ibidem, p. 24.
Cf. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. Electronic Classics Series Publication:
Pennsylvania State University, 2001.
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que o compõe e da manutenção de uma distância política razoável entre os principais partidos que disputam o governo38. Pode-se considerar a década de 1960 como
o período em que se delineou um sistema mais rígido de polarização bipartidária
nos Estados Unidos. Dois fatores contribuíram para a unificação intrapartidária e,
consequentemente, para a polarização política norte-americana: (a) o Voting Rights
Act de 1965, e (b) as decisões da Corte Warren que conferiram maior amplitude
democrática aos direitos civis e políticos. A conjunção desses dois fatores foi responsável por delinear com maior precisão o contingente eleitoral de cada partido
e a coesão interna dos partidos políticos sobre agendas mais definidas. O cenário
norte-americano foi, assim, substancialmente alterado durante a segunda metade do
século XX com o crescente domínio dos partidos sobre a disputa político-eleitoral
e com o controle partidário sobre as nomeações dos candidatos39. Fatores como o
financiamento e a organização das campanhas eleitorais também contribuíram para
o maior controle dos partidos sobre seus candidatos. Diante dessa nova conjuntura
político-institucional, o debate contramajoritário deve ser repensado a partir da relação entre os poderes políticos governamentais e a formação partidária. São esses os
novos elementos que compõem a estrutura metodológica para análise do significado
das decisões da Suprema Corte no campo político-constitucional. O constitucionalismo, preso tão somente à sua dimensão normativa de proteção de direitos, não
é capaz de dar conta da dimensão de disputa institucional entre poderes políticos
sobre a interpretação da Constituição. A questão da dificuldade contramajoritária é,
então, analisada por Levinson e Pildes a partir de dois cenários políticos distintos:
(a) governos unificados – quando o Congresso e o Executivo são representados por
um partido dominante e com alto grau de coesão interna; e (b) governos divididos
– caracterizados pelo cenário de fragmentação e de disputa entre partidos no Congresso e no Executivo40.
38

40

Cf. LEVINSON, Daryl; PILDES. Richard, op. cit..
39 Em casos paradigmáticos, a Suprema Corte decidiu questões concernentes aos poderes das agências reguladoras
sobre a interpretação de conceitos indeterminados. Legislações editadas durante o período de governo unificado,
e que haviam delegado amplos poderes para o Executivo, foram contestadas assim que se formaram novas forças
políticas no Congresso, de oposição ao Presidente. Nos casos Motor Vehicle Manufacturers Ass’n v. State Farm Mutual
Automobile Insurance Co. (463 U.S. 29; 1983) e Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council (467 U.S. 837;
1984), a Suprema Corte entendeu que as agências executivas podem modificar sua interpretação sobre uma legislação
semanticamente aberta e o fundamento para tanto está na responsabilidade política do Presidente. Com isso, a Corte
permitiu que mudanças político-partidárias no governo pudessem alterar a interpretação previamente concebida a um
estatuto legislativo. Cf. Motor Vehicle Manufacturers Ass’n v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co., 463 U.S. 29
(1983); e Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 (1984).
Acerca da distinção entre governos unificados e dividos: “For a crucial variable in understanding the extent to which courts
can contradict the preferences of the political branches is the relationship between the legislative and executive branches.
Whether government is unified or divided conditions the ability of political institutions to respond to judicial decisions
holding legislation or other governmental action unconstitutional. In divided periods, when there is no dominant legislativeexecutive consensus on policy, judicial review can be significantly countermajoritarian, given the strong supermajoritarian
requirements for political action. When a relatively cohesive majority controls the legislative and executive branches, on
the other hand, courts are much more constrained”. LEVINSON, Daryl; PILDES, Richard, op. cit., p. 53. Pode-se observar
que, no mesmo sentido aponta Corneel Clayton: “[m]uch attention has focused on how electoral dealignment impacts
Congress and the presidency (Cox and Kernell 1991; Thurber 1991). Less well understood, but equally important, is it
impact on the judiciary. Initially, dealignment led to a new judicial politics that made the Court both a more regular and
a more independent source of policy innovation. […] The twin developments of electoral dealignment and a collapse
in consensual jurisprudence explain much about the role and decision making of the Rehnquist Court. To begin with,
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversas leituras sobre a função da Suprema Corte na democracia americana são apresentadas pela doutrina constitucional norte-americana, desde os debates
originais sobre a tese majoritária, de Robert Dahl, e os argumentos acerca da dificuldade contramajoritária. Em linhas gerais, as duas teses estão fundamentas em
bases metodológicas de difícil constatação: o conceito de maiorias e minorias, o de
opinião pública e a demarcação dos instrumentos institucionais pelos quais a Corte
pode ser pressionada. Os obstáculos à definição desses conceitos impedem que se
afirme, de modo categórico, o caráter majoritário ou contramajoritário da Corte
na defesa de direitos constitucionais em contraposição ao resultado da deliberação
democrática no Congresso.
Em razão dessas dificuldades, a tese contramajoritária é passível de uma releitura à luz de novos elementos presentes na dimensão política das democracias contemporâneas, que interferem diretamente na atuação da Suprema Corte. Os traços
de divisão entre direito e política são cada vez mais diluídos no constitucionalismo
contemporâneo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte atua com base não somente
em argumentos jurídico-legais, mas voltada também para os reflexos que suas decisões possam ter na estrutura política do Estado. É diante desse novo cenário que
desponta como fator importante a relação entre os poderes para a análise do papel
exercido pela jurisdição constitucional no contexto americano.
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O panprincipiologismo e o problema da fragilidadade
da discussão da teoria da norma em terrae brasilis

							

Lenio Luiz Streck1

1. O “PROBLEMA DOS PRINCÍPIOS” NO BRASIL
Sob qualquer tese, perspectiva ou bandeira teórica que se adote, persiste um
problema fulcral na metodologia (ou teoria) do direito: o problema das condições
da interpretação e da aplicação do direito. Há fortes indicativos de que parcela significativa dos juristas não se apercebeu do problema paradigmático envolvendo o
giro ontológico-linguístico. Um dos pontos centrais está no “problema do esquema
sujeito-objeto”, para o qual a comunidade jurídica não presta a devida atenção.
É ali, no sujeito solipsista (Selbstsüchtiger), que reside o ponto de estofo que
impede a superação da cisão entre interpretar e aplicar, assim como os diversos
dualismos que, desde Platão, tornam os juristas reféns da dicotomia razão teórica-razão prática. Assim, por exemplo – e isso ficará mais claro no decorrer destas
reflexões – tanto a tese da plenitude/plenipotenciariedade da lei (juiz como “boca
da lei” que conforma o positivismo exegético) como a criatividade (sem limites) do
intérprete (que se extrai do voluntarismo/decisionismo interpretativo kelseniano),
constituem-se em fatores decisivos da fragilização da autonomia do direito (ou do
grau de autonomia alcançado pelo direito a partir do segundo pós-guerra). Portanto,
a problemática reside na discussão das condições pelas quais se dá a atribuição de
sentido no ato interpretativo-aplicativo.
A aposta na discricionariedade (ainda majoritária na doutrina e jurisprudência), com origem bem definida em Kelsen e Hart, tinha o objetivo, ao mesmo tempo,
de “resolver” um problema considerado insolúvel, representado pela razão prática “eivada de solipsismo” (afinal, o sujeito da modernidade sempre se apresentou
“consciente-de-si e de sua certeza-pensante”), e de reafirmar o modelo de regras
do positivismo, no interior do qual os princípios (gerais do direito) – equiparados a
“valores” 2 – mostravam-se como instrumentos para a confirmação/conformação
desse, por assim dizer, “fechamento” sistêmico. Ocorre que, com o advento da
“era dos princípios constitucionais” (sic) – expressão que alcançou lugar comum
no direito brasileiro especialmente – consequencia não apenas do surgimento de
novos textos constitucionais, mas, fundamentalmente, decorrentes de uma revolução paradigmática ocorrida no direito , parcela considerável dos juristas optou por
os considerar como um sucedâneo dos princípios gerais do direito ou como sendo
1
2

Professor da Unisinos e Unesa; Doutor e Pós-Doutor em Direito; membro catedrático da Academia Brasileira de Direito
Constitucional; presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica.
A referência reiterada aos “valores” demonstra bem o ranço neokantiano que permeia o imaginário daqueles que
pretendem fazer uma dogmática jurídica crítica. Essa discussão é feita mais amiúde no meu Verdade e Consenso. 4ª.
Ed. São Paulo, Saraiva, 2011.
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o “suporte dos valores da sociedade” (o que seria isso, ninguém sabe e tampouco
houve alguém que se arriscasse a dizê-lo).
“Positivação dos valores”: assim se costuma anunciar os princípios constitucionais, circunstância que facilita a “criação” (sic), em um segundo momento,
de todo tipo de “princípio” (sic), como se o paradigma do Estado Democrático de
Direito fosse a “pedra filosofal da legitimidade principiológica”, da qual pudessem
ser retirados tantos princípios quantos necessários para solver os casos difíceis ou
“corrigir” (sic) as incertezas da linguagem.3
Veja-se, nesse sentido, o incontável elenco de “princípios” utilizados largamente na cotidianidade dos tribunais e da doutrina – a maioria deles com nítida
pretensão retórico-corretiva, além da tautologia que os conforma. Podem ser citados o princípio da simetria (menos um princípio de validade geral e mais um
mecanismo ad hoc de resolução de controvérsias que tratam da discussão de competências), princípio da não surpresa (não passa de um enunciado com pretensões
performativas, sem qualquer normatividade; de que forma uma demanda é resolvida
utilizando o princípio da não-surpresa?); princípio da confiança (trata-se, nada
mais, nada menos, do que a possibilidade do direito manter a sua força deontológica, o que, registre-se, é muito bom; mas, a historicidade do direito já não demanda essa compreensão do intérprete?); princípio da absoluta prioridade dos
direitos da Criança e do Adolescente (interessante nesse standard retórico é a expressão “absoluta”...); princípio da afetividade: (esse prêt-à-portêr nada mais faz
do que escancarar a compreensão do direito como subsidiário a juízos morais; daí
a perplexidade: se os princípios constitucionais são deontológicos, como retirar da
“afetividade” essa dimensão normativa?; princípio do processo tempestivo (mais
uma amostra de uma “principiologia” ad hoc e sem limites, que confunde meros
argumentos ou pontos de vista com princípios jurídicos); princípio da ubiquidade (um simples exame na legislação ambiental e na Constituição, assim como em
regulamentos dos mais variados acerca da preservação do meio-ambiente, aponta
para a existência de diferentes modos de proteção ao meio ambiente, inclusive no
que tange à relação entre causa e efeito, para dizer o menos); princípio do fato
consumado (ora, se por vezes uma situação já consolidada deve ser mantida – fazendo soçobrar a “suficiência ôntica” de determina a regra – isso não transforma a
“consumação” de um fato em padrão que deva ser utilizado “em princípio”; fosse
válido esse “princípio”, estaríamos diante de um incentivo ao não cumprimento das
leis, apostando na passagem do tempo ou na ineficiência da justiça); princípio do
deduzido e do dedutível (basta aqui lembrar que de há muito a filosofia – inundada
que foi pela linguagem – superou o “dedutivismo”; numa palavra e admitida, ad
argumentandum tantum a “validade” do aludido princípio, ficaria ainda a pergunta: nos demais raciocínios/interpretações não se faria “deduções”?); princípio da
instrumentalidade processual (trata-se de uma clara herança da filosofia da cons3

Por certo que há contribuições significativas para produção de um espaço onde possa ser construída uma adequada
compreensão dos princípios constitucionais no horizonte de uma reconstrução histórico-institucional do direito. Nesse
sentido vale referir, de forma exemplificativa: Nelson Nery Jr, Ovídio Baptista da Silva, Dierle Nunes, André Cordeiro
Leal, Marcelo Cattoni, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Flaviane Magalhães de Barros, Maurício Ramires, Alexandre
Morais da Rosa , João Maurício Adeodato, Ingo Sarlet e Rafael Tomaz de Oliveira.
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ciência e de uma leitura equivocada das teses de Von Büllow); princípio da alteridade (em termos normativos, em que circunstância essa alteridade, representada
pelo “colocar-se no lugar do outro” pode resolver o problema da aplicação de um
preceito constitucional?); princípio da cooperação processual (aqui, cabe a mais
singela pergunta: e se as partes não cooperarem? Em que condições um standard
desse quilate pode ser efetivamente aplicado? Há sanções no caso de “não cooperação”? Qual será a ilegalidade ou inconstitucionalidade decorrente da sua não
aplicação?); princípio da confiança no juiz da causa (serve para justificar qualquer
decisão: para manter alguém preso e para soltar); princípio da humanidade (esse
standart dispensa comentários, pela sua simploriedade); princípio do autogoverno
da magistratura (trata-se de uma clara tautologia em relação à autonomia administrativa e financeira assegurada pela Constituição ao Poder Judiciário); princípio da
situação excepcional consolidada (está no Top Five do pan-principiologismo que
assola o direito de terrae brasilis; cabe a pergunta: um fato consumado supera
uma prescrição normativa? Quem vai eleger as circunstâncias excepcionais? O
judiciário? Pensando-se num caráter de – universalização do princípio – ou na
sua importância hermenêutica, surge, ainda, a seguinte indagação: quando se
poderia reconhecer a normatividade da situação excepcional consolidada? Não
poderia ela sempre ser reconhecida quando se pretende uma desoneração da
força normativa da Constituição?); princípio da felicidade (neste ponto o direito
brasileiro se torna insuperável. Por esse standart, a Constituição garante o direito de
todos serem felizes..); princípio lógico do processo civil (se isso é um princípio, a
pergunta que se põe é: o que não é um “princípio”?); princípio da elasticidade ou
adaptabilidade processual (mais um “princípio” ensejador do protagonismo/ativismo judicial); princípio da inalterabilidade ou da invariabilidade da sentença (um
breve exame do Código de Processo Civil aponta claramente para essa garantia;
parece evidente que uma sentença, depois de publicada, não pode ser alterada. Por
que esse princípio daria essa “segurança” ao utente?); princípio da adequação (em
que circunstância esse princípio poderia ser aplicado com caráter de normatividade?
E como ele seria/será aplicado? A “escolha” é do juiz? E de que modo se poderia
recorrer da violação do aludido princípio?).
Efetivamente, a lista é longa. Diria, interminável. Poder-se-ia acrescentar outros, como o da rotatividade, o lógico, o econômico, da gratuidade judiciária, da
aderência ao território, da recursividade, do debate, da celeridade, da preclusão, da
preferibilidade do rito ordinário, da finalidade, da busca da verdade, da livre admissibilidade da prova, da comunhão da prova, da avaliação da prova, da imediatidade,
da sucumbência, da invariabilidade da sentença, da eventualidade, da ordenação
legal, da utilidade, da inalterabilidade, do interesse jurisdicional no conhecimento
do mérito do processo coletivo,da elasticidade,da adequação do procedimento, para
citar apenas estes.
Desnecessário também elencar os princípios já consolidados no senso comum
teórico, como o do livre convencimento do juiz, da íntima convicção e da verdade
real, os quais se colocam na contramão dos avanços proporcionados pela viragem
linguística. Os citados “princípios” nada mais são do que a confissão da prevalência
do esquema sujeito-objeto. Por isso a desnecessidade de uma crítica mais alongada.
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Estamos, assim, diante de um considerável número de standards interpretativos, que mais se parecem com topoi ou axiomas com pretensões dedutivistas. Sua
diversidade – e a absoluta falta de critérios até mesmo para a sua definição – dá
mostras da dimensão dos problemas enfrentados pelas diversas teorias que tratam
da construção das condições de possibilidade da institucionalização de princípios
efetivamente de índole constitucional. Na verdade, no modo como são apresentados
– pelo menos em sua expressiva maioria – tais standards são originários de construções nitidamente pragmatistas, mas, que, em um segundo momento, adquirem foros
de universalização.
Também aparecem como problemáticos os assim denominados princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme já deixei assentado em Verdade
e Consenso, a proporcionalidade (e penso ser desnecessário falar da razoabilidade) não pode ser alçada à plenipotenciariedade principiológica, como se fosse uma
meta-regra para resolver problemas não resolvidos pelos “demais princípios” conformadores do sistema jurídico. A proporcionalidade deve estar presente, em princípio (e veja-se a ambiguidade da expressão), em toda applicatio. Ou seja, qualquer
decisão deve obedecer a uma equanimidade; deve haver uma justa proporção entre
as penas do direito penal; o prazo fixado para prisão preventiva não pode ser desproporcional; uma lei não pode ser “de ocasião” ou de “conveniência” etc. Em
outras palavras, isso quer dizer que, isolado, o enunciado “proporcionalidade” ou
“princípio da proporcionalidade” carece de significatividade. O sentido da proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a lei contraria a Constituição porque o
Estado se excedeu, ocasião em que se estará diante da proibição de excesso (Übermassverbot) ou a lei poderá ser inconstitucional porque o Estado protegeu de forma
insuficiente determinado direito, hipótese que se poderá invocar a Untermassverbot. Não há um locus privilegiado para a aplicação da “devida/necessária proporcionalidade”, uma vez que, necessariamente, ela estará relacionada à igualdade na
proteção de direitos. Desproporcionalidades ocorrem por violação da isonomia ou
da igualdade. Veja-se, desse modo, como se torna irrelevante epitetar a exigência de
proporcionalidade como princípio ou não. Mas, atenção: o sentido da desproporção
– seja negativo (Übermassverbot) ou positivo (Untermassverbot) – somente poderá
ser dado mediante a obediência da integridade e da coerência do direito. Não é da
subjetividade pura e simples do aplicador que, ad hoc, exsurgirá a (des)proporcionalidade. Além disso, como em qualquer aplicação de princípio, sempre haverá uma
regra/preceito em jogo. Isso implica afirmar que o “princípio da proporcionalidade”
não é instrumento para decisionismos. Alguma regra do sistema restará adequada à
concreta normatividade ou a regra estará nulificada.
Dito de outro modo, o que se tem visto é o crescimento “criativo” de um conjunto de álibis teóricos que vem recebendo “convenientemente” o nome de “princípios”, os quais, reconheço, podem ser importantes na busca de soluções jurídicas na
cotidianidade das práticas judiciárias, mas que, em sua maior parte, possuem nítidas
pretensões de meta-regras, além de, em muitos casos, sofrerem de tautologia. E isso
pode representar uma fragilização do direito, ao invés de o reforçar. Assim, parece

341

Lenio Luiz Streck

necessário um mínimo de distinção dentre os vários tipos apresentados no sistema
jurídico. Não é difícil reconhecer, nessa linha, a relevância na luta pela implementação dos textos constitucionais, nos diversos países que os reconhecem (Alemanha,
Itália, Espanha, Portugal, Brasil), de princípios como os da concordância prática
ou da harmonização,4 da conformidade funcional5 e da força normativa da Constituição6 (aos quais podem ser acrescentados os da efetividade da Constituição, da
integração e da eficácia máxima das normas). Desse modo, embora seja correto
dizer que todos os princípios apontam para a maximização da Constituição (ou, se
quiser, da sua máxima eficácia), assim como para a harmonização/integração das
normas constitucionais (relembremos as inestimáveis contribuições das teses construídas por autores do porte de Konrad Hesse, Friedrich Müller, Gomes Canotilho,
para citar apenas estes), não se pode deixar de assinalar que há, nesses princípios,
uma “óbvia pretensão de qualquer ordenamento jurídico” em tempos de constitucionalismo social e compromissório. No fundo, tais princípios são, efetivamente,
critérios hermenêuticos, o que não lhes tira a possibilidade de serem efetivamente
princípios, entendidos para além da distinção lógico estrutural “regra-princípio”.
Ou seja, há neles – e em muitos outros – o embrião da reconstrução histórico-institucional do direito. O que quero afirmar é que Hesse, Müller, Canotilho, Bonavides – para citar apenas estes – já vislumbra(va)m o mundo prático para além da
velha razão prática solipsista. E isso é/foi de extrema relevância para a construção
do Estado Democrático de Direito. Entretanto, mesmo assim há que se ter muito
cuidado, para não transformar, por exemplo, a exigência de concordância prática em
um mecanismo para fazer soçobrar a própria força normatina do texto constitucional ou usar a máxima efetividade das normas em um simples axioma sem qualquer
4

5

6

Segundo a doutrina e a jurisprudência (cfe. STF: Rp 1507/DF, STJ com outro sentido, em ação rescisória: AR 3898,
TJRS (trinta e oito julgamentos, como, v.g., AI 70026497826, 70025377326, 70023935273, 70022486799, 70022041602,
70015453848; aplicando a “harmonização”, tem-se STF: HC 92848/PR, TJRS: ED70008358806). Despiciendo, aqui,
recapitular as discordâncias e/ou distinção entre hermenêutica e as teorias argumentativas. Uma demonstração de que o
aludido princípio da harmonização não tem caráter deontológico – como efetivamente devem ter os princípios no Estado
Democrático de Direito – é a conceituação feita por Inocêncio Mártires Coelho, para quem o princípio da harmonização
ou da concordância prática consiste numa recomendação [veja-se: recomendação] para que o aplicador das normas
constitucionais, em se deparando com situações de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a
solução que otimize a realização de todos eles, mas ao mesmo tempo não acarrete a negação de nenhum (Cf. Mártires
Coelho, Inocêncio. Interpretação constitucional. Porto Alegre, Sérgio A.Fabris Editor, 1997, pág. 91).
Por esse princípio, a aplicação judicial não pode subverter as repartições funcionais estabelecidas na Constituição. Isto
é, procura evitar ativismos. Embora o objeto do aludido princípio esteja correto e adequado ao paradigma do Estado
Democrático de Direito, vale lembrar que mais uma vez se corre o risco de estar diante de uma tautologia. O próprio
controle de constitucionalidade – que não é um princípio – estabelece os mecanismos de controle desta “repartição
funcional de competências”, aliás, todas delineadas na própria Constituição. A questão que realmente importa nesse
contexto – como de resto em toda a atividade interpretativa – é a aplicação coerente e integrativa do aludido padrão, ou
seja, se é um padrão (princípio), deve ser seguido, a partir da relevante circunstância de que possa ser construído um
núcleo de sentido que indique, para os casos futuros, como e em que casos pode o princípio incidir. Portanto, além de
uma tautologia, o princípio corre o risco de servir de standard performático, apenas para reforçar retoricamente algumas
aplicações de determinado preceito constitucional. Logo, se for aplicado ad hoc, perde sua característica deontológica...!
Por ele, deve-se sempre considerar uma eficácia ótima às normas constitucionais. Equivale a outro princípio, o da eficácia
máxima das normas constitucionais. O aludido princípio tem recepção no Supremo Tribunal Federal, em dezenas de
decisões (dentre as quais RE 556664/RS, 60626/RS, 201819/RJ, MS26603/DF, RE-ED 227001/DF, REAGR 395662/RS;
TJRS: AC 70005488812). Vale aqui a mesma observação: parece não restar dúvida de que o referido enunciado pode ter
caráter de princípio. Dependerá, como nos demais casos, do uso que dele for feito. Esse é o ponto que questiono: em que
medida uma reconstrução principiológica pode ser transformada indevidamente em um mero enunciado com pretensões
de “sobre-regra”.
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ligação com a história institucional do direito, isto é, transformando-se aquilo que é
um princípio em um axioma.
In fine, o estado da arte do quadro principiológico se torna ainda mais complexo e
problemático quando se constata que se está diante de um conjunto de “princípios” dos
quais é difícil – para não dizer impossível – reconhecer o DNA em tempos de pós-positivismo e da busca da autonomia do direito. Conforme se pôde verificar nos exemplos
explicitados anteriormente, em muitos casos chega a ser impossível identificar o status
dos aludidos “princípios”, isto é, se se está diante de princípio constitucional, infraconstitucional (sic) ou de um enunciado no nível dos velhos “princípios gerais do direito”.

2. OS PRINCÍPIOS COMO PRODUTO DE UMA
DESCONTINUIDADE E NÃO UMA MERA
CONTINUIDADE DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO
Percebe-se, assim, uma proliferação de princípios, circunstância que pode
acarretar o enfraquecimento da autonomia do direito (e da força normativa da Constituição), na medida em que parcela considerável (desses “princípios”) é transformada em discursos com pretensões de correção e, no limite, como no exemplo da
“afetividade”, um álibi para decisões que ultrapassam os próprios limites semânticos do texto constitucional.
Assim, está-se diante de um fenômeno que pode ser chamado de “panprincipiologismo”, caminho perigoso para um retorno à “completude” que caracterizou
o velho positivismo novecentista, mas que adentrou ao século XX a partir de uma
“adaptação darwiniana”: na “ausência” de “leis apropriadas” (a aferição desse nível de adequação é feita, evidentemente, pelo protagonismo judicial), o intérprete
“deve” lançar mão dessa ampla principiologia, sendo que, na falta de um “princípio” aplicável, o próprio intérprete pode criá-lo.
Em tempos de “densa principiologia” e “textura aberta” (sic), tudo isso propicia a que se dê um novo status ao velho non liqued. Isto é, os limites do sentido e
o sentido dos limites do aplicador passam a já não estar na Constituição, enquanto
“programa normativo-vinculante”, mas, sim, em um conjunto de enunciados criados ad hoc (e com funções ad hoc), que, travestidos de princípios, constituem uma
espécie de “supraconstitucionalidade”. Ora, isso apenas fragiliza o direito e o seu
grau de autonomia conquistado a partir do segundo pós-guerra. Agregue-se a tudo
isso a relevante circunstância de que muitos dos princípios gerais do direito – que
teriam sido “constitucionalizados” – são incompatíveis com a Constituição...7 Logo,
não basta “ser princípio” e tampouco é suficiente que se nomine algo com o “nome
de princípio”. O nome não é a “coisa”...!
7

Desde a primeira edição de Hermenêutica Jurídica E(m) Crise (Livraria do Advogado, 10ª. Ed) venho insistindo que
“princípios” (sic) como o de que “não há nulidade sem prejuízo”, “verdade real”, “íntima convicção”, para falar apenas
destes, não possuem status constitucional. Ao contrário: trata-se de enunciações que apenas servem para reforçar os
pressupostos do antigo positivismo jurídico.
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Sem qualquer possibilidade taxinômica acerca da matéria, esses enunciados
(com pretensões performativas) – aqueles nominados anteriormente e dezenas de
outros que surgem a cada ano – cumprem, na verdade, a função de pára-regras ou
axiomas. Com eles, qualquer resposta pode ser correta ou, melhor dizendo, “tudo se
torna possível”. Aliás, sempre haverá um enunciado desse jaez aplicável ao “caso
concreto”, que acaba sendo “construído” a partir de grau zero de significado. E,
se não existir um “princípio” aplicável, facilmente o “intérprete” poderá criar um
novo. Afinal, não há limites na imaginação dos juristas...!
Em face disso, não tenho dúvida em afirmar que a multiplicação/proliferação
dos aludidos “princípios” se deve a errônea compreensão da tese – lamentavelmente
dominante – de que os princípios proporcionam uma abertura interpretativa, isto é,
pode-se dizer que a tese dworkiniana acerca da diferença entre princípios e regras
foi mal-entendida, conforme já explicitei detalhadamente em Verdade e Consenso,
mormente no posfácio da terceira edição.8 Ao lado dessa problemática, pode-se
elencar, como fator causador, o predomínio do paradigma da filosofia da consciência, problemática a qual me dedico em Hermenêutica Jurídica e(m)Crise.
Uma adequada discussão das condições acerca do “controle das decisões judiciais” (e da interpretação do direito em geral) tem uma direta relação com a distinção “regra-princípio”, existindo, no meu entender, duas possibilidades de enfrentamento do tema (que levará, ao final, ao problema da relação entre direito e moral).
Assim, a primeira tese é a da “continuidade”, pela qual o direito é um modelo de regras e, por isso, os princípios constitucionais que emergem da tradição do
segundo pós-guerra são apenas uma (nova) versão, agora sofisticada, do modelo de
princípios gerais do direito já existente ao tempo das metodologias jurídicas que
influenciaram o pensamento jurídico no período que sucedeu a codificação. Neste
caso, os princípios representariam uma espécie de “reforço” da razão prática para
o direito e seriam acionados pelo julgador no momento em que as regras codificadas
não apresentassem uma resposta imediata para a questão.
Evidentemente, essa tese é problemática, uma vez que funda o problema das
vaguezas a ambiguidades em uma razão prática ainda prisioneira do solipsismo do
sujeito epistemológico da modernidade. Essa problemática é facilmente identificável na teoria da argumentação jurídica (em especial, a de Alexy) que entende que os
princípios são mandados de otimização. No fundo, isso implica afirmar uma continuidade (ou sobrevida) dos velhos princípios gerais, agora acrescentados/recheados
com predicados morais, tanto é que, em determinados momentos e circunstâncias,
a moral ainda se sobrepõe ao direito (pensemos na fórmula Radbruch apoiada por
autores do porte e da importância de Alexy).
Veja-se que ainda hoje – mesmo no campo da assim denominada crítica do
direito – há setores que acreditam na tese de que “é com os princípios que o juiz
deixa de ser a boca da lei” (sic), como se os princípios fossem esse componente
8

Para deixar isso bem claro: princípios abrem a interpretação se se entender – de forma equivocada – que a “era dos
princípios” do novo constitucionalismo veio (apenas) para superar o positivismo primitivo (sintático-exegético-legalista)
e não para suplantar o positivismo normativista (semântico) de cariz discricionário. Ora, a discricionariedade – da qual
parece que nossos neoconstitucionalistas não abrem mão – é exatamente a principal característica do positivismo pósexegético. É por tudo isso que os princípios não podem ser vistos como meros otimizadores do direito. Nesse sentido, ver
o posfácio de Verdade e Consenso, op. cit.
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“libertário” da interpretação do direito (e da decisão dos juízes). Ademais, a tese da
“continuidade” trata de forma equivocada o problema do non liquet, ao colocar o
dever do pronunciamento judicial como uma “autorização para o juiz decidir como
melhor lhe aprouver” (despiciendo lembrar o decisionismo kelseniano e a discricionariedade de Hart).
Como contraponto, proponho a “tese da descontinuidade” – que penso ser a
mais adequada – pela qual se entende que os princípios constitucionais instituem
o mundo prático no direito (que, como já referi alhures, é distinto da razão prática
stricto senso9) e essa institucionalização representa um ganho qualitativo para o
direito, na medida em que, a partir dessa revolução paradigmática, o juiz tem um
dever (have a duty to, como diz Dworkin) de decidir de forma correta. Trata-se do
dever de resposta correta, correlato ao direito fundamental de resposta correta (no
caso, adequada a Constituição) que venho defendendo.

3. AS RAZÕES PELAS QUAIS É EQUIVOCADO
SUSTENTAR A EXISTÊNCIA DE UMA DISTINÇÃO
ESTRUTURAL ENTRE REGRA E PRINCÍPIO
O que deve ficar claro é que a legitimidade de uma decisão será auferida no
momento em que se demonstra que a regra por ela concretizada é instituída por um
princípio. Desse modo, tem-se o seguinte: não há regra sem um princípio instituidor. Sem um princípio instituinte a regra não pode ser aplicada, posto que não será
portadora do caráter de legitimidade democrática.
Norma é um conceito interpretativo. Portanto, deve-se ter presente que a normatividade emerge de um quadro factual constituído por regras e princípios. O problema, então, aparecerá ao pretender deduzir os princípios e as regras de um conceito semântico de norma. Quando a expressiva maioria da doutrina distingue – a
partir de Alexy – regras e princípios desde o critério estrutural, a partir da ideia de
que regras são mandados de definição e princípios são mandados de otimização e
outras distinções criterio-lógicas, está-se apenas dando uma solução epistemológica
para o problema e não uma solução hermenêutica.
Explicando mais detalhadamente: a distinção estrutural oferece uma resposta sistemática, mas não resolve a questão da concretização propriamente dita. Isto
porque deita raízes na velha questão presente a partir do neopositivismo lógico e
sua superação pela filosofia da linguagem ordinária. A agravante – que corre em
prejuízo à teoria da argumentação que amadrinha e distinção lógico-estrutural – reside na relevante circunstância de que a filosofia da linguagem ordinária apostou na
9

Vale ressaltar que na hermenêutica de cunho fenomenológico a ideia de razão prática se dissolve com a morte daquele
que a sustenta: o sujeito solipsista. A fenomenologia hermenêutica supera, no que tange ao problema do conhecimento,
o solipsismo monadológico do sujeito moderno. A intersubjetividade (mundo compartilhado) manifesta-se no conceito
de significância que se apresenta como o responsável pela formação dos projetos de sentido e significados articulados
no discurso. Isto quer dizer que quando produzimos um enunciado já nos movemos antes compreensivamente nessa
estrutura múndica chamada significância.
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pragmática como um salto para além da plenipotenciariedade das análises sintáticas
e semânticas (lembremos que para o neopositivismo lógico somente eram científicos os enunciados que passassem pelo filtro da sintaxe e da semântica, desconsiderando totalmente a pragmática), enquanto as teorias da argumentação aposta(va)
m ao mesmo tempo nas concepções neopositivistas e da filosofia da linguagem
ordinária. Ou seja, as teorias da argumentação, nos casos simples, contentam-se
com as análises sintático-semânticos (é o caso da subsunção); já quando estão em
face de um caso difícil, apelam para a pragmática. Mas somente apelam para esse
nível quando o primeiro não responde às demandas significativas. Ora, a filosofia
da linguagem ordinária, ao se dar conta das demandas resultantes desse terceiro
nível da semiótica (relação dos usuários com os signos), considerou como estando superado o neopositivismo, exatamente porque este se contentava com os dois
primeiros níveis (sintático e semântico). Já a teoria da argumentação jurídica trabalha ao mesmo tempo com as concepções neopositivistas pragmatistas (filosofia
da linguagem ordinária), porém faz isso desconsiderando que o neopositivismo não
realizava a análise semântica no mesmo nível da linguagem objeto. Ou seja, para o
neopositivismo haveria a necessidade de uma metalinguagem para certificação dos
resultados das contradições lógicas da linguagem objeto.
O problema é que, ao ser feita a distinção estrutural, os princípios acabam
adquirindo algo que lhes tira a “razão principiológica”, isto é, alça-se-lhes a meta-regras, o que faz com que, no fundo, o princípio apenas ingresse no sistema para
“revolver insuficiências ônticas” das regras, como ocorre, por exemplo, com a teoria da argumentação jurídica. Afinal, como é sabido, para teoria da argumentação
jurídica o problema das regras se resolve por subsunção e o dos princípios pela
ponderação. Isso também se aplica à diferença entre axiologia e deontologia e é por
isso que, me permito insistir neste ponto, princípios não são valores. Para que um
princípio tenha obrigatoriedade ele não pode se desvencilhar da democracia que se
dá por enunciados jurídicos concebidos como regras.
Normas serão, assim, o produto de uma dimensão deontológica própria do direito, já que ele se articula a partir de regras e princípios. Se admitimos ou se estamos de
acordo que a noção de pré-compreensão conforma a atividade interpretativa, se estamos
de acordo que o novo paradigma de direito tinha que fazer uma ruptura com aquela
autonomia formal e se estamos de acordo que os catálogos de direitos fundamentais e
demais compromissos com a sociedade democrática (justa e solidária) foram inseridos
nas constituições, o modo de fazer isso é compreender que isso só se dá a partir da faticidade. Isto é, do mundo prático. Princípios, nesse sentido, são o modo pelo qual toda essa
normatividade adquira força normativa para além das suficiências das regras.
Do mesmo modo, não é correto falar em uma axiologia principiológica mas
sim em uma deontologia dos princípios visto que são os princípios que instituem
as bases para a normatividade do direito. Os princípios não autorizam a criação de
novas normas jurídicas, ou seja, não necessariamente “criam direito novo”, mas
são, eles mesmos, já a normatividade do direito. São eles os marcos que permitem a
compreensão da história institucional do direito – por isso eles expressam de modo
complexo o momento hermenêutico do direito. A possibilidade de inovação surge
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apenas no contexto de uma ruptura com o elo que constitui a integridade do direito,
mas que se reconhece legitimada pelo todo conjuntural da história institucional.
A proposta de diferenciação hermenêutica – e não distinção/cisão estrutural
– entre regras e princípios aqui defendida parte da descoberta, que tem raízes na teoria integrativa dworkiniana, do caráter unificador dos princípios: eles são o marco
da institucionalização da autonomia do direito. As regras não acontecem sem os
princípios. Os princípios sempre atuam como determinantes para concretização do
direito e em todo caso concreto eles devem conduzir para determinação da resposta
adequada. As regras constituem modalidades objetivas de solução de conflitos. Elas
“regram” o caso, determinando o que deve ou não ser feito. Os princípios autorizam
esta determinação; eles fazem com que o caso decidido seja dotado de autoridade
que – hermeneuticamente – vem do reconhecimento da legitimidade. O problema
da resposta adequada/correta, neste caso, só é resolvido na medida em que seja descoberto o princípio que institui (legitimamente) a regra do caso. Não é em vão que a
tese da (única) resposta correta proposta por Dworkin (com a qual concordo apenas
em parte) só se constitui em uma teoria da decisão em face da introdução dos princípios no direito, ou, se se quiser, em face da ruptura com a descrição positivista do
direito como um modelo de regras. De todo modo, os princípios não resolvem – em
termos lógico-objetivos – o caso, mas constituem a legitimidade da solução, fazendo com que a decisão seja incorporada ao todo da história institucional do direito.

4. A NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS (QUE SÃO
VIRTUDES SOBERANAS) E AS RAZÕES PELAS QUAIS
OS PRINCÍPIOS NÃO SÃO “CAPAS DE SENTIDO”
Tenho sustentado que a normatividade assumida pelos princípios possibilita
um “fechamento interpretativo” próprio da blindagem hermenêutica contra discricionarismos judiciais. Por razões diferentes, Dworkin e Ferrajoli apontam nesse
sentido. Nas teses que propugnam o “fechamento interpretativo” (Dworkin, Ferrajoli, Streck), essa normatividade não é oriunda de uma operação semântica ficcional
como se dá com a teoria dos princípios de Alexy. É importante fazer esse alerta. Ao
contrário, ela – a tese do “fechamento” (não abertura) e normatividade dos princípios – retira seu conteúdo normativo de uma convivência intersubjetiva que emana
dos vínculos existentes na moralidade política da comunidade. Nesta perspectiva
– e isso é mais característico na minha tese e na de Dworkin –, os princípios são
vivenciados (“faticizados”) por aqueles que participam da comunidade política e
que determinam a formação comum de uma sociedade. É exatamente por esse motivo que tais princípios são elevados ao status da constitucionalidade. Por isso os
princípios são deontológicos.
Um princípio não é um adereço do direito. Certas teorias do direito reduzem
a discussão dos princípios a essa simples “positivação”. Mas, pergunta-se: em que
isso constitui um avanço para superar o problema da relação direito-moral? Por
que, de um lado, positivaríamos os velhos princípios gerais do direito (com algu-
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mas agregações) e, de outro, continuaríamos a discutir a relação entre a moral e o
direito? Mais ainda: se os valores – representados pelos princípios (gerais ou não)
– estão agora positivados, por que precisaríamos, ainda, de uma moral com pretensões de correção? Afinal, se os princípios agregam os “valores sociais” (sic) e agora
estão positivados, por que são considerados tão somente, por exemplo, em Alexy,
como mandados de otimização?
A partir disso, há duas leituras possíveis da Constituição: uma que encara os
princípios como “capas de sentido” ou como “reserva hermenêutica para resolver casos difíceis” ou ainda como “canal de ingresso da moral no direito” como sustentam,
por exemplo, os adeptos do positivismo inclusivo (ou da TAJ), e a outra que sustenta
– acertadamente – que os princípios são dotados de um conteúdo deontológico.
Advirta-se, ainda – e isso parece significativo – que não precisamos fazer a
leitura moral da Constituição reivindicada por Dworkin para a Constituição norte-americana, porque temos uma Constituição que incorpora toda essa rica tradição. E
esse é o salto qualitativo que a tese da descontinuidade – aqui proposta – apresenta
no tocante aos princípios. Note-se que, com isso, não quero dizer que os princípios
existem como princípios simplesmente porque a autoridade da Constituição assim
os instituiu. Ao contrário, a Constituição é considerada materialmente legítima justamente porque fez constar em seu texto toda uma carga principiológica que já se
manifestava no mundo prático, no seio de nossa comum-unidade.10
Na medida em que os princípios institucionalizam o mundo prático no direito do
Estado Democrático de Direito, sendo com ele co-originários, arrastando para o seu
âmbito a força dos efeitos da história (Wirkungsgeschichtliches Bewußtsein), torna-se
necessário uma filtragem hermenêutico-constitucional nesse universo de standards e
critérios com pretensões de normatividade, localizando-se, na maior parte das vezes,
em uma zona de arbitrariedade significativa, ficando estes a dever à comunidade jurídica uma fundamentação/justificação consistente. Essa problemática fica agravada
pela pretensão de “suficiência ôntica” presente nas teses panprincipiologistas.
Por outro lado, devem ser preservados – e reforçados –, a toda evidência, os
princípios que dizem respeito à igualdade (que com Dworkin, chamo de virtude
soberana da república), ao devido processo legal, à presunção da inocência, publicidade dos atos no Estado Democrático de Direito, proibição de discriminação
de qualquer espécie, em que está inserido o conjunto de liberdades públicas explicitadas na Constituição. Ainda com Dworkin é importante assinalar uma diferença
qualitativa: na imbricação entre princípios e moral, importa encará-los (os princípios) como virtudes e não simplesmente como valores (tal como aparece na fórmula
proposta por Alexy).
Ou seja, a ideia de virtudes aponta para um conjunto de princípios que estão
presentes em toda interpretação do direito. Estes princípios não estão inscritos na
comunidade política para serem descobertos como valores, mas implicam comprometimento desta mesma comunidade com as decisões tomadas e com os princípios
10

Cf. Oliveira, Rafael Tomaz. Decisão Judicial e o Conceito de Princípio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, em
especial o capítulo IV.
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que institucionalizam tais decisões. Por gerarem este compromisso político (democrático) eles sempre estão presentes em toda e qualquer interpretação do direito.
Consequentemente, aquilo que aparece apenas de maneira episódica na cadeia
interpretativa do direito é apenas um standard interpretativo de caráter persuasivo.
Essa virtuosidade própria dos princípios pressupõe a igualdade, e por isso a igualdade será a virtude soberana. A virtude soberana é a holding do sistema. A própria
grafia dos princípios é o resultado dessa virtuosidade. Afinal, alguém conseguiria
imaginar uma Constituição legítima que não trouxesse em seu bojo uma menção ao
princípio da igualdade? E quanto ao devido processo legal? Seria possível convivermos, na atual quadra da história, com um sistema jurídico que não incorporassem as
garantias processuais que foram construídas historicamente?

5. À GUISA DE CONCLUSÃO PROPOSITIVA
O panprincipiologismo tem uma origem nas posturas voluntaristas que floreceram no século XX, mormente a partir da jurisprudência dos valores. Mas, mais do
que a jurisprudência dos valores, a principal fonte foi a indevida recepção, em solo
brasileiro, da teoria da argumentação de Robert Alexy. Como se sabe, Alexy pretendeu, com a sua TAJ, racionalizar a jurisprudência da valoração, construindo, para
tanto, uma complexa tese analítica, que tem na ponderação o modo de equacionar a
colisão de princípios. Ocorre que Alexy jamais disse que os princípios poderiam ser
colocados um do lado do outro ou um em cada “prato da balança”, para daí o juiz/
intérprete escolher um deles. A ponderação é uma regra construída a partir de um
complexo processo, sendo ela também, ao fim e ao cabo, aplicada por subsunção.
O problema é que, em terrae brasilis, essa questão foi simplificada do seguinte
modo: em primeiro lugar, casos simples se resolvem por subsunção, mediante a aplicação de regras; casos difíceis são solvidos por ponderação, a partir de uma colisão de
princípios. Como corolário, estando diante de um caso difícil, não solucionável pela
aplicação de regras, o jurista “pega” dois princípios e faz o sopesamento, pronunciando a palavra mágica “Abwägung” (balanceamento ou sopesamento). Pronto: escolhido um dos princípios, estará resolvido o caso...! Ora, basta um olhar superficial na
teoria da argumentação alexiana para saber que isso não é assim, sendo despiciendo
aqui voltar a explicar o seu funcionamento. O certo é que não há nenhuma aplicação
efetiva da regra da ponderação nos moldes propalados por seu criador. Definitivamente, não há notícia de algum juiz ou tribunal que o tenha feito...!
Para piorar a situação, com o passar do tempo, visando a facilitar a busca de soluções
jurídicas para os casos não regulados (por vezes pela própria Constituição e por vezes até
contra ela!), parcela considerável da comunidade jurídica começou a “fabricar” princípios
para, em um segundo momento, sopesá-los e construir a decisão ao seu bel prazer. Resultado: a proliferação dos princípios, enfim, o fenômeno do panprincipiologismo.
Por isso, torna-se imperiosa a construção das condições de possibilidade para
colocar um freio nessa bolha especulativa-principiológica. Não tenho receio em
afirmar que o panprincipiologismo deu azo à introdução das súmulas vinculantes e
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à repercussão geral. Ou seja, o establishment deu uma resposta “dawiniana” a essa
anomalia sistêmica. As consequências todos sabemos. E sentimos.
Entretanto, mesmo com o advento das súmulas não houve diminuição no fenômeno panpricipiologista. Na verdade, os tribunais vem tentando “combater” textos
com mais textos, como se a solução do direito estivesse na sintaxe e na semântica.
Parece que não apreendemos muito nestes duzentos anos pós-revolução francesa.
Assim, produz-se um fenômeno interessante e quase paradoxal: de um lado, a proliferação de súmulas e enunciados jurisprudenciais (verbetes), que são aplicados
como se fossem enunciados assertóricos ou isomórficos, como se as palavras contivessem a essências das coisas ou, ainda, como se no texto pudessem ser colocadas
todas as futuras hipóteses de aplicação. Isso proporciona uma maior produção de
textos, de leis a novas súmulas (vinculantes ou não vinculantes). Ao mesmo tempo,
por intermédio do uso desmedido da ponderação, são introduzidos novos princípios,
que acabam fragmentando o sistema, que, por sua vez, responde com mais textos...
De todo modo, pensando na preservação da autonomia do direito e na força
normativa da Constituição, é necessário controlar as decisões judiciais. E isso se
faz a partir de um avanço para além da proliferação de textos e interpretações de
textos. Dando “de barato”, mesmo levando em conta a simplificação com que vem
sendo tratada a “questão da interpretação”, penso que já avançamos em relação ao
“compreender”. Entretanto, é necessário avançar no sentido do “aplicar”, enfim, do
decidir. Afinal, por que aquilo que se compreende possui validade?
Se, para Gadamer, interpretar é explicitar o que se compreendeu, é necessário que se estabeleça, no plano apofântico, os modos de explicitar e até mesmo de
convencer a comunidade de que “isso vale”. E, mais do que isso, que isso que se
compreendeu não somente é válido, mas está correto (ou, como tenho dito, adequado a Constituição).
Por tais razões, importa dizer sobremodo – para uma melhor compreensão do
que até aqui foi dito – que as teorias do direito e da Constituição preocupadas com
a democracia e a concretização dos direitos fundamentais-sociais previstos constitucionalmente não podem prescindir de um conjunto de princípios que tenham
nitidamente a função de estabelecer padrões interpretativos. Esses limites (faróis)
hermenêuticos tem a função de:
a) preservar (e assegurar) a autonomia do direito, abarcando a necessidade
de correção funcional (designado por Müller como princípio autônomo que veda que
a instância decisória venha a alterar a distribuição constitucionalmente normatizada das
funções nem por intermédio do resultado dela), o respeito à rigidez do texto constitucional (que blinda o direito contra as convicções revolucionárias acerca da infalibilidade do
legislador), a preservação da força normativa da Constituição e da máxima efetividade
(sentido que dê à Constituição a maior eficácia, como sustentam, por todos, Pérez Luño
e Gomes Canotilho)11; enfim, é o que Luigi Ferrajoli chama de Constituição normativa.
11

Fator que constitui um frequente assédio ao elevado grau de autonomia do direito conquistado a partir do constitucionalismo
do segundo pós-guerra pode ser notado nas posturas pragmaticistas sobre o direito. Na esteira dessa questão, Richard
Posner, corifeu da Law and Economics e professor da Universidade de Chicago, também professa um elevado teor
de subjetivismo e de solipsismo decisional. Com efeito, em debate travado com Dworkin (Cf. Posner, Richard A. Legal
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b) estabelecer condições hermenêuticas para a realização de um controle
da interpretação constitucional (ratio final, a imposição de limites às decisões
judiciais – o problema da discricionariedade), uma vez que, a partir do “encurtamento” do espaço de manobra e conformação do legislador e do consequente
aumento da proteção contra maiorias (eventuais ou não) – cerne do contramajoritarismo –, parece evidente a necessidade, para a preservação do nível de autonomia
conquistado pelo direito, a implementação de mecanismos de controle daquilo que
é o repositório do deslocamento do polo de tensão da legislação para a jurisdição: as
decisões judiciais. Em outras palavras, a autonomia do direito e a sua umbilical ligação com a dicotomia “democracia-constitucionalismo” exigem da teoria do direito e
da Constituição uma reflexão de cunho hermenêutico. Essa relevante circunstância
implica colocar em xeque aquilo que está no âmago da teoria do direito, isto é, a discussão acerca dos limites da interpretação do direito, questão presente nas diversas
teorias construídas contemporaneamente (v.g., Ferrajoli, Häberle, Dworkin, Habermas, Alexy e MacCormick,). O fato de não existir um método que garanta a “correção” do processo interpretativo – denúncia presente, aliás, já no oitavo capítulo da
Teoria Pura do Direito – não autoriza ao intérprete a escolher o sentido que mais
lhe convier, o que seria dar azo à discricionariedade e/ou ao decisionismo típicos do
modelo positivista propugnado pelo próprio Kelsen. É preciso compreender que a
delegação em favor do juiz do “preenchimento” da “zona de incerteza” é a institucionalização do positivismo, que funciona como poder arbitrário no interior de uma
pretensa discricionariedade. Não se pode esquecer, aqui, que a “zona da incerteza”
(ou as especificidades em que ocorrem os “casos difíceis”) pode ser fruto de uma
“construção ideológica” desse mesmo juiz, que, ad libitum, aumenta o espaço de
incerteza, aumentando, assim, o seu espaço de “discricionariedade”.
c) garantir o respeito à integridade e à coerência do direito, estabelecendo, a partir disso, efetivas barreiras contra a fragmentação própria das teorias
pragmati(ci)stas em geral. A integridade e a coerência englobam princípios (ou subprincípios que, por vezes, são até confundidos com “métodos” de interpretação)
construídos ao longo dos anos pela teoria constitucional, tais como a necessidade
da preservação da unidade da Constituição, a exigência de concordância prática
entre as normas ou da harmonização, a exigência de proporcionalidade etc.12 Sua

12

Reasoning from the Top Dwon and from the Bottom Up: The Question of Unenumerated Constitututional Rights. University
Chicago Law Review, Vol. 59, 1992, em especial p. 446-447.) sobre a polêmica em torno da dicotomia direitos enumerados
e direitos não-enumerados pela Constituição – a partir da qual a teoria constitucional estadunidense procura resolver os
problemas que envolvem questões como o aborto, as ações afirmativas, a liberdade de imprensa etc. – Posner afirma que
quando os juízes são chamados a intervir nestes casos que colocam o problema da interpretação da Constituição na linha
de frente do debate jurídico, eles devem reagir segundo “determina sua consciência” (sic). Para ele, o juiz não tem o dever
de formar uma boa motivação de sua decisão e só deve utilizar a linguagem de tais direitos para enfrentar os casos que
instintivamente (sic) – segundo ordena sua consciência (sic), é claro – lhe parecem terrivelmente injustos (sic). Isso bem
demonstra como há um fio condutor a ligar as posturas pragmaticistas como a de Posner com o sujeito solus ipse, que
não se compreende como participante de uma comunidade política, mas se pretende o comandante dos sentidos, como
aquele que coloca a ordem no mundo segundo sua ilimitada vontade (veja-se como Kelsen sempre está a assombrar
os “neodecisionistas”). De se notar, também, como a leitura econômica do direito proposta por Posner representa uma
perigosa abertura para o solipsismo decisório a ponto de descartar, por considerar o dever de fundamentar as decisões
como uma questão menor, por assim dizer, secundária.
Reforço novamente a tese de que a proporcionalidade somente tem sentido se entendida como garantia de equanimidade
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funcionalidade depende de outro padrão (que pode ser denominado de princípio): o
da necessidade da fundamentação das decisões (art. 93, X, da CRFB), aqui alçado
a dever fundamental do juiz e a direito fundamental do cidadão.
d) estabelecer que a fundamentação das decisões é um dever fundamental
dos juízes e tribunais, isto porque, se nos colocamos de acordo que a hermenêutica
a ser praticada no Estado Democrático de Direito não pode deslegitimar o texto jurídico-constitucional produzido democraticamente, parece evidente que a Sociedade
não pode ser “indiferente às razões pelas quais um juiz ou um tribunal toma suas decisões. O direito, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, cobra reflexão
acerca dos paradigmas que informam e conformam a própria decisão jurisdicional”
(Cattoni de Oliveira). Há, pois, uma forte responsabilidade política dos juízes e tribunais, circunstância que foi albergada no texto da Constituição, na especificidade
do art. 93, IX, que determina, embora com outras palavras, que o juiz explicite as
condições pelas quais compreendeu. Trata-se de um dever daquilo que denomino
de accountability hermenêutico-processual. Mas, veja-se: não estou simplesmente
dizendo que a fundamentação “resolve” o problema decorrente da discricionariedade, do livre convencimento ou da livre apreciação das provas (lembremos aqui
dos nossos Códigos Processuais e de suas apostas no instrumentalismo...!) É claro
que não é isso que estou dizendo. Accountability, nos moldes em que a proponho,
quer dizer fundamentação da fundamentação. Isso quer dizer que nem de longe o
problema da exigência de fundamentação se resolve no nível apofântico. Ora, com
tudo o que já escrevi, eu não seria ingênuo em pensar que o “dever de fundamentar
as decisões” resolve(ria) o problema da decisão...! Um vetor de racionalidade de
segundo nível – lógico-argumentativo – não pode se substituir ao vetor de racionalidade de primeiro nível, que é a compreensão. Nela, na compreensão, reside a “razão
hermenêutica”, para usar a expressão de Ernst Schnädelbach. Afinal, por que razão
Gadamer diria que “interpretar é explicitar o compreendido”? Não esqueçamos,
aqui, do dilema das teorias cognitivistas-teleológicas: não é possível atravessar o
abismo do conhecimento – que “separa” o homem das coisas – construindo uma
ponte pela qual ele já passou. Parece que os nossos Códigos processuais e o imaginário dos nossos juristas apostam nessa aporia: admitem que o juiz primeiro decide
e depois fundamenta, contentando-se com um “resto de significação”, ou seja, com
uma capa de sentido para “justificar” a decisão solipsista “já tomada” (sic). Para dizer pouco, pensar assim é apostar naquilo que, em Kelsen, transformou-se no “ovo
da serpente” do decisionismo: o fato de que a “interpretação feita pelos juízes é um
ato de vontade”.
e) garantir que cada cidadão tenha sua causa julgada a partir da Constituição e que haja condições para aferir se essa resposta está ou não constitucionalmente adequada. Trata-se de um princípio no sentido adequado do termo,
tendo uma relação de estrita dependência com o dever fundamental de justificar as
decisões. Como princípio instituidor da relação jurisdição-democracia, a obrigação
de fundamentar – que, frise-se, não é uma fundamentação de caráter apodítico – visa
a preservar a força normativa da Constituição e o caráter deontológico dos princí(que, como se sabe – e para tanto, basta que nos remetamos a Dworkin – não é o mesmo que equidade).
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pios. Consequentemente, representa uma blindagem contra interpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos
constitucionais. Trata-se de substituir qualquer pretensão solipsista pelas condições
histórico-concretas, sempre lembrando, nesse contexto, a questão da tradição, da
coerência e da integridade, para bem poder inserir a problemática na superação do
esquema sujeito-objeto pela hermenêutica jurídica.
Tais questões assumem compromissos nitidamente principiológicos, representando, no contexto de uma interpretação constitucional inserida no Estado Democrático de Direito, o arcabouço de uma concepção prático-normativa de direito que
busca, a todo tempo, privilegiar a democracia, atribuindo à aplicação do direito
um papel que não o torne dependente de discursos adjudicativos ou corolários de
justificação de conclusões normativas.
Assim, quando questiono os limites da interpretação – a ponto de alçar a necessidade desse controle à categoria de princípio basilar da hermenêutica jurídica
– a constitucional – está obviamente implícita a rejeição da negligência do positivismo “legalista” para com o papel do juiz, assim como também a “descoberta” das
diversas correntes realistas e pragmatistas que se coloca(ram) como antítese ao exegetismo das primeiras. Ou seja, a questão que está em jogo ultrapassa de longe essa
antiga contraposição de posturas, mormente porque, no entremeio destas, surgiram
várias teses, as quais, sob pretexto da superação de um positivismo fundado no sistema de regras, construíram um modelo interpretativo calcado em procedimentos,
cuja função é(ra) descobrir os valores presentes (implícita ou explicitamente) no
novo direito, agora “eivado de princípios e com textura aberta”.
Desse modo, além da demarcação dos marcos constituidores destes elementos
com raiz principiológica contendo o DNA do Estado democrático de Direito, temos
que preparar adequadamente o campo do problema interpretativo que constitui o
direito, possibilitando, assim, a construção de uma teoria da decisão apta a oferecer
um controle das respostas dadas pelos tribunais e juízes. Ou seja, é preciso que se
desenvolva – concomitantemente – uma permanente vigilancia teórica contra as
várias facetas do panprincipiologismo. É preciso estar alerta porque, em tempos
de (alegada) indeterminação do direito e de proliferação de teses que se advogam
pós-positivistas, o discurso panprincipiologista é um dos grandes (senão, o grande)
“predador” da autonomia do direito. É preciso estar atento porque, no mais das
vezes o discurso que se afigura com a aparência do novo, carrega consigo o código
genético do velho, reafirmando, no fundo, aquilo que alhures nomeei de “vitória de
Pirro” do positivismo exegético13.
Por certo, a principal preocupação da teoria do direito deve ser o controle da
interpretação, problemática agravada pelo crescimento da jurisdição em relação à legislação. Se aos princípios é possível debitar esse crescimento tensional, é igualmente
neles que reside o modo de, ao mesmo tempo, preservar a autonomia do direito e a
concretização da força normativa da Constituição. Daí a necessidade de um combate
hermenêutico à panprincipiologia, que enfraquece sobremodo o caráter concretizador
dos princípios, ao criar uma gama incontrolável de standards retóricos-persuasivos
13

Cf. Streck, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. op. cit., em especial o posfácio.
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(na verdade, no mais das vezes, enunciados com pretensões performativas) que possibilitam a erupção de racionalidades judiciais ad hoc, com forte cunho discricionário.
Portanto, não havendo uma teoria geral dos princípios e tampouco princípios
autônomos que possam nortear a tarefa hermenêutica de todo jurista, a formulação de
um conjunto de padrões aplicativos, tais quais os descritos neste item conclusivo, significa, a um só tempo, abertura para novas formulações e unidade na aplicação, com a
preservação da autonomia do direito (ou o grau acentuado de autonomia conquistado
no Estado Democrático de Direito), sua integridade (política e decisional) e coerência a partir de decisões devidamente fundamentadas (accountability hermenêutica),
garantindo-se, assim, o direito de todos a obter decisões adequadas à Constituição.
Todos esses padrões trazem implícito o compromisso com a Constituição. Explicitando isso de outra maneira, quero dizer que o acentuado grau de autonomia
alcançado pelo direito e o respeito à produção democrática das normas faz com que
se possa afirmar que o Poder Judiciário somente pode deixar de aplicar uma lei ou
dispositivo de lei nas seguintes hipóteses:
a) quando a lei (o ato normativo) for inconstitucional, caso em que deixará
de aplicá-la (controle difuso de constitucionalidade stricto sensu) ou a declarará
inconstitucional mediante controle concentrado;
b) quando for o caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias.
Nesse caso, há que se ter cuidado com a questão constitucional, pois, v.g., a lex
posterioris, que derroga a lex anterioris, pode ser inconstitucional, com o que as
antinomias deixam de ser relevantes;
c) quando aplicar a interpretação conforme à Constituição (verfassungskonforme Auslegung), ocasião em que se torna necessária uma adição de sentido ao artigo de
lei para que haja plena conformidade da norma à Constituição. Neste caso, o texto de
lei (entendido na sua “literalidade”) permanecerá intacto; o que muda é o seu sentido,
alterado por intermédio de interpretação que o torne adequado a Constituição;
d) quando aplicar a nulidade parcial sem redução de texto (Teilnichtigerklärung
ohne Normtextreduzierung), pela qual permanece a literalidade do dispositivo, sendo alterada apenas a sua incidência, ou seja, ocorre a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinada(s) hipótese(s) de aplicação (Anwendungsfälle) do
programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal. Assim,
enquanto na interpretação conforme há uma adição de sentido, na nulidade parcial
sem redução de texto ocorre uma abdução de sentido;
e) quando for o caso de declaração de inconstitucionalidade com redução de
texto, ocasião em que a exclusão de uma palavra conduz à manutenção da constitucionalidade do dispositivo;
f) quando – e isso é absolutamente corriqueiro e comum – for o caso de deixar
de aplicar uma regra em face de um princípio, entendidos estes, como já demonstrei,
não como standards retóricos ou enunciados performativos. Por exemplo, é inadmissível que o STJ negue validade ao dispositivo da Lei 9.296 – que permite apenas
uma prorrogação de 15 dias para as escutas telefônicas – admitindo prorrogações ad
infinitum, com base no “princípio” da razoabilidade... Não é desse tipo de relação
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“regra-princípio” que se está a tratar. Princípios são deontológicos. Aplicam-se no
código lícito-ilícito, como bem acentua Habermas. Vista a partir de seu caráter normativo-deontológico, a aplicação principiológica tornará possível a não aplicação
da regra a determinado caso (a aplicação principiológica sempre ocorrerá, já que
não há regra sem princípio e o princípio só existe a partir de uma regra). Tal circunstância, por óbvio, acarretará um compromisso da comunidade jurídica, na medida
em que, a partir de uma exceção, casos similares exigirão, graças à integridade e a
coerência, aplicação similar. Um exemplo basilar que ajuda a explicar essa problemática “regra-princípio” é o da aplicação da insignificância. Em que circunstância
um furto não deverá ser punido? A resposta parece ser simples: quando, mesmo
estando provada a ocorrência da conduta, a regra deve ceder em face da aplicação
do princípio da insignificância. Entretanto, isso implicará a superação do seguinte
desafio hermenêutico: construir um sentido para esse princípio, para que este não
se transforme em “álibi para aplicação ad hoc”.
Portanto, deve haver um cuidado com o manejo dos princípios, que não podem
ser transformados em álibis retóricos e, com isso, fragilizar a autonomia minimamente exigida para o direito nesta quadra da história. Tampouco se pode continuar a
utilizar a vetusta cisão entre regras – que seriam aplicadas por subsunção – e princípios, estes “aplicados por ponderação”. Mas esse já é outro assunto...!
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Os direitos fundamentais e o exercício
das liberdades substantivas:
Amartya sen e as capabilidades
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Amartya sen and the capabilities
“Pois os seres humanos não são meramente meios de produção,
mas também a finalidade de todo o processo”.
Amartya Sen
“A liberdade tem mil encantos a mostrar, que os escravos,
por mais felizes, nunca hão de provar”.
William Cowper
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RESUMO
A política de reconhecimento dos direitos fundamentais é um instrumento importante para a efetivação da condição de agente de uma pessoa. Dessa dinâmica
decorre a construção das opções de escolha individual e a estruturação das condições de justiça social nas sociedades contemporâneas. A condição de agente é uma
característica central que possibilita abordar a realidade humana em seus diferentes
horizontes, refere-se ao seu êxito na busca da totalidade de seus objetivos e finalidades. Para a consecução dessa premissa, tem-se que o ambiente democrático
possui instituições e mecanismos que oferecem as condições e garantem os direitos
fundamentais para que as pessoas realizem as suas aspirações, superem as deficiências e aprimorem as suas potencialidades. Com essas considerações, o presente
artigo objetiva apresentar o significado das capabilidades no pensamento Amartya
Sen, como uma expressão das liberdades substantivas e sua relação com os direitos
1
2

Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestre em Filosofia pela
Unisinos. Professor da Faculdade Meridional de Passo Fundo (Imed) nos cursos de Direito, Gestão Pública e Psicologia.
Coordenador do Projeto de Pesquisa “Multiculturalismo, minorias e espaço público”. E-mail: neurojose@hotmail.com.
Pós-Doutora em Direito – UFSC – Área Propriedade Intelectual. Doutora em Direito - UNISINOS. Pesquisadora. Advogada. Professora da Graduação e Pós-Graduação da IMED – Faculdade Meridional e do Programa de Pós-Graduação em
Direito - Mestrado e Doutorado UNISC. Coordenadora dos Projetos de Pesquisa “Novas tecnologias, marcos regulatórios
e reconhecimento de direitos na diversidade cultural” e “A construção de um marco legal para as inovações em energias
renováveis” Coordenadora do Grupo de Estudos em Desenvolvimento, Inovação e Propriedade Intelectual (GEDIPI).
salete.oro.boff@terra.com.br.

Os direitos fundamentais e o exercício das liberdades substantivas:
Amartya sen e as capabilidades

356

fundamentais, numa conjuntura plural e em acelerado processo de globalização.
Para esta análise, utiliza-se o método dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE
Capabilidades; Direitos fundamentais; Liberdades substantivas.

ABSTRACT
The recognition politics of fundamental rights is an important instrument to the
effectiveness of the agent condition of a person. From this dynamic it is proceeds the
construction of the options for individual choice and the conditional structures of social
justice in the contemporary societies. The condition of the agent is a central characteristic that allows approaching the human reality in its different horizons referring to
its success in finding all its aims and goals. To achieve this premise the democratic
environment has institutions and mechanisms that offer the condition and guarantee the
fundamental rights to the people so they can make their own aspirations overcoming
the deficiencies and enhance their potentialities. Within these considerations the present
work has the aim to present the meaning of capabilities in the thought of Amartya Sen
as an expression from substantial freedom and its relationship with fundamental rights
in a plural environment and in an accelerated process of globalization. For this analysis
it was used the deductive method and the bibliographic research technique.

KEYWORDS
Capability; Fundamental Rights; Substantial Freedom.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das capabilidades de uma pessoa é uma referência importante para o entendimento da Teoria da Justiça de Amartya Sen e para a fundamentação do conceito de pessoa e de um modelo de desenvolvimento alternativo ao que
se encontra em curso atualmente. Uma sociedade bem estruturada se preocupa com
a realização das pessoas e com a sua efetiva participação na sua organização.
Do mesmo modo, o exercício das liberdades compõe o principal indicativo
para a avaliação da organização e do equilíbrio social, da realização individual de
uma pessoa e da sua inserção nas diferentes instâncias sociais. O exercício das liberdades individuais e substantivas caracteriza a pessoa na “condição de agente ativo”.
A atuação social livre possibilita que cada um dos seus membros façam escolhas que consideram importantes para o seu bem-estar e que favoreçam a sua efetiva
participação e integração na estruturação de uma sociedade, pois uma sociedade
injusta nega, primeiramente, aos seus membros as condições para o exercício das
liberdades substantivas.
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As capabilidades representam uma forma privilegiada de liberdade, isto é, as
‘liberdades substantivas’, em cuja ausência não se pode falar em condições de justiça e de equilíbrio das relações sociais. Constituem-se numa abordagem alternativa
à preocupação com as utilidades e com o acesso aos bens primários como o referencial para as escolhas que uma pessoa considera importantes. Poder escolher é
indispensável para que uma pessoa aja na condição de ‘agente’ e eleja o tipo de vida
que tem condições de valorizar.
Marcam, portanto, as capabilidades, uma condição fundamental para que as
pessoas tenham condições de proceder aos atos de escolha e busquem a efetivação
dos seus objetivos. A ausência ou negação das capabilidades compromete negativamente a realização das expectativas de uma pessoa, a satisfação e o preenchimento
das necessidades mais importantes e a respectiva integração com o grupo social
entre outras dimensões.
O desenvolvimento das capabilidades engloba a escolha de um conjunto de
funcionamentos importantes e inter-relacionados que possibilitam múltiplas escolhas, conforme as preferências individuais, a formação cultural, as necessidades
sociais e as relações entre os povos. As alternativas de escolha que as pessoas dispõem representam as condições para a realização individual e, assim, influenciar no
ordenamento social.
A negação das condições de escolha representa uma grave limitação para uma
sociedade, especialmente quando ocasionadas por realidades marcadas por graves
injustiças sociais e contextos políticos autoritários ou tirânicos. Nesse sentido, a
liberdade possui valor moral substantivo, isto é, sem essa dimensão não se pode
propor a discussão sobre temas relacionados com a justiça. Uma sociedade justa é,
também, uma sociedade de liberdade.
Partindo dessas considerações, pretende-se o apresentar o significado das capabilidades no pensamento Amartya Sen, como uma expressão das liberdades substantivas, e sua relação com a política de reconhecimento dos direitos fundamentais
como um instrumento para a efetivação da condição de agente da pessoa.

1. AS CAPABILIDADES (CAPABILITY, CAPABILITIES)
COMO DIMENSÃO DAS LIBERDADES SUBSTANTIVAS
A arquitetura do pensamento de Amartya Sen é baseado numa estrutura que
tem a liberdade como indicação para a organização das relações humanas e sociais.
As capabilidades representam as liberdades substantivas de uma pessoa, isto é,
aquelas dimensões indispensáveis para a sua realização individual e a sua inserção
na dinâmica do ordenamento social. No conjunto da sua obra transparece a necessidade de uma relação equilibrada da sociedade, da avaliação do funcionamento da
sua organização e das condições de bem-estar individual e social.
Especificamente, diante das reflexões sobre o multiculturalismo e no âmbito
internacional, esse termo contempla as condições para a superação das desigualdades que ameaçam a organização equitativa dos povos, sabendo da pluralidade
de interesses, culturas e formas de organização existentes nos diferentes contextos.
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Nas múltiplas áreas da ação humana, a liberdade tem o seu valor moral substantivo como critério da atuação humana e da estruturação social. As condições,
sejam políticas, econômicas, culturais, institucionais e outras, precisam favorecer,
promover e garantir o exercício da liberdade. Sem ela não existe justiça, democracia, garantia dos direitos fundamentais e outras dimensões indispensáveis para uma
organização social equitativa.
A opção pelo termo ‘capabilidade’, ao invés de capacidade ou capacitações,
como normalmente ocorre em diversas traduções, tem como objetivo entender a
importância e o alcance dessa expressão fundamental no pensamento de Sen. A
sua utilização contempla a reflexão filosófica, mas também, a contribuição de Sen
advinda das ciências econômicas e da sociologia.
Capacidade ou capacitação pode restringir ao que é concedido ou nato, o que
do ponto de vista da promoção humana ou da ação social e política poderia ser
entendido como um conjunto de ações paternalistas onde as pessoas seriam apenas
beneficiadas pela atuação de outros. Capabilidade, ao contrário, compreende a presença da pessoa como agente ativo, isto é, sujeito com condições de interferir e com
poder de tomar decisões nos diferentes campos da vida social. Na condição de agente, interfere e influencia criticamente na organização institucional, social e cultural
onde vive e realiza as demais atividades (trabalho, lazer, educação, prática religiosa
etc.). Da mesma forma, interfere politicamente a organização social, para isso possui múltiplos instrumentos e mecanismos disponibilizados pela democracia, dentre
os quais se podem destacar o direito de votar e ser votado, de livre associação, de ir
e vir, de expressão do pensamento e imprensa livre. Uma atuação assim caracterizada é fundamental para a efetivação das liberdades substantivas e a concretização da
justiça e o fortalecimento e o aprimoramento da própria democracia.
O sentido de capabilidade é destacado por Sen, ao mesmo tempo em que evidencia os limites semânticos da palavra, e também amplia a compreensão limitada
às condições de bem-estar social. Afirma no escrito Capacidade y bienestar:
Se elegeu esta expressão para representar as combinações alternativas de que
uma pessoa pode fazer e ser: os funcionamentos distintos que pode alcançar.
Quando se aplica o enfoque sobre a capabilidade em relação à vantagem de
uma pessoa, é avaliá-la em termos de sua real habilidade para alcançar funcionamentos valiosos como parte de sua vida. O enfoque correspondente no
caso da vantagem social – para a avaliação totalizadora, assim como para a
escolha das instituições e da política – considera os conjuntos das capabilidades individuais como se constituíssem uma parte indispensável e central da
base de informação pertinente de tal avaliação. (2008)

A compreensão do termo capabilidade supõe romper a dependência das condições de justiça tendo como referência o acesso aos bens primários ou a determinado
número de outros bens proposto previamente dispostos e das condições de bem-estar de matriz marcadamente utilitarista.
A razão que as pessoas têm para realizar certas escolhas não pode ser dependente de precondições. Contudo, o conjunto de atores sociais, especificamente as
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instituições e outros mecanismos precisam oferecer as condições necessárias para
que as pessoas realizem livremente as suas escolhas. A condição de agente representa a conversão dos bens primários em capabilidades, isso é, a pessoa segundo suas
características pessoais busca promover os objetivos que considera valiosos para
a sua realização individual e sua inserção no conjunto da sociedade (SEN, 2000).
O processo de escolha que os indivíduos livremente operam representa a maturidade de uma sociedade democrática e reflete o contexto onde está inserida. Nesse sentido, podem ser divergentes, contraditórias ou complementares conforme os
interesses e habilidades pessoais. A formação dos valores culturais, as necessidades
imediatas, o seu projeto de vida futuro e a organização socioeconômica onde estão
inseridos, entre outras dimensões.
O conjunto de capabilidades é diferente quando um indivíduo almeja um nível
de formação técnico-científico a fim de inserir-se nos quadros de decisão da sua
área de conhecimento ou do país onde vive se comparado a outro que almeja uma
qualificação técnica inicial. Da mesma forma, divergem as capabilidades necessárias para viver em sociedades com padrões elevados de desenvolvimento, formação
e condições de vida, de outras cujo ordenamento social, político, econômico e institucional é deficiente.

2. CAPABILIDADES E FUNCIONAMENTOS: O PODER DE
ESCOLHAS
Os funcionamentos representam aqueles elementos que as pessoas, segundo
suas necessidades, condições e objetivos de vida, consideram importantes fazer ou ter.
A liberdade de eleger um conjunto de funcionamentos representa uma referência indispensável para o equilíbrio das relações sociais. A existência de múltiplas opções de
escolha denota a dinâmica de uma estrutura sociopolítica comprometida com o valor
moral substantivo da liberdade e a vontade de superar as deficiências que dificultam
ou impedem a realização humana e a efetivação das condições de justiça.
Quando uma pessoa tem múltiplas opções de escolha, aprimora sua participação
nos destinos da sociedade, fomenta uma organização social mais dinâmica e contribui
efetivamente para a correção das suas deficiências. Por isso Sen destaca: “A perspectiva da capacidade é inescapavelmente pluralista. Primeiro, existem funcionamentos
diferentes, alguns mais importantes do que outros. Segundo, há a questão de qual peso
atribuir à liberdade substantiva (conjunto capacitário) em confronto com a realização
real (o vetor de funcionamento escolhido).” E, ainda, o autor acrescenta: “[...] existe
a questão subjacente de qual peso deve ser atribuído às capacidades, comparadas a
qualquer outra consideração relevante” (SEN, 2000, p. 97).
As opções de escolha dos diferentes funcionamentos imprimem na identidade
das pessoas as condições necessárias para interagirem no mundo onde vivem. A
opção de poder escolher é um elemento valioso para uma pessoa como membro de
uma sociedade, ou seja, ter condições de participar efetivamente dos seus destinos e
contribuir para o seu desenvolvimento. Por isso, “ter condições de escolher” é uma
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dimensão dessa abordagem que torna o agir humano mais abrangente, que enriquece a sua identidade, diferencia a sua atuação em face dos demais e privilegia a sua
posição em relação à estrutura social. Uma sociedade que se preocupa com a justiça
tem como objetivo prioritário oferecer aos seus membros os instrumentos e as condições para que possam realizar as escolhas que consideram importantes.
O fortalecimento do exercício das liberdades depende, substancialmente, da
ampla rede de organizações, mais ou menos influentes, que incentivam, sedimentam e fortalecem o aprimoramento das capabilidades. Com a sua efetivação, as pessoas têm um variado panorama de opções, cujos funcionamentos tornam possível
buscarem aquilo que consideram importante fazer ou ser.
As capabilidades oferecem uma ampla rede de opções e condições para que
as pessoas desenvolvam as suas potencialidades e atuem socialmente como sujeitos
ativos e, essa dimensão caracteriza a identidade de uma pessoa da mesma forma
que ela influencia na organização da estrutura social. Essa atuação, normalmente
tensa, contribui para o aprimoramento individual e das condições de convivência
em sociedade. Nesse contexto, afirma Sen:
A capacidade [capability] de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações
alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade de ter estilos de vida diversos). Para melhor entendimento, cita como
exemplo, uma pessoa abastada que faz jejum pode ter a mesma realização
de funcionamento quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa destituída,
forçada a passar fome extrema, “mas a primeira pessoa possui um ‘conjunto
capacitário’ diferente da segunda (a primeira pode escolher comer bem e ser
bem nutrida de um modo impossível para a segunda). (SEN, 2000, p. 95).

A participação ativa da pessoa na sociedade está inserida na dinâmica específica das sociedades democráticas. A democracia estimula, fortalece, corrige e amplia
as condições de escolha para que a pessoa aja na condição de sujeito. Nesse sentido,
é um valor moral substantivo, possível em todas as sociedades sem precondições.
As capabilidades têm uma dimensão marcadamente pluralista conforme a dinâmica
que caracteriza a democracia.
Assim, as instituições e os mecanismos que uma sociedade democrática dispõe são
indispensáveis para que ocorra o desenvolvimento das capabilidades. O pluralismo possibilita, além da manifestação e da afirmação das diferenças, uma ampla rede de oportunidades individuais e coletivas que favorecem a construção da identidade de cada pessoa
e a estruturação de uma arquitetura social que representa o conjunto dos seus membros.
A opção pela democracia é uma clara manifestação da maturidade política de
uma sociedade. O exercício da liberdade, não limitado ao direito de votar e ser votado,
influencia toda a dinâmica da sociedade e aprimora a participação qualitativa das pessoas no destino da sociedade. Esta é uma dimensão indispensável para que as pessoas
escolham de forma autônoma os funcionamentos que consideram importantes.
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A escolha dos funcionamentos e o desenvolvimento das capabilidades precisa
ser a expressão da organização equilibrada de uma sociedade democrática. Afirma-se,
nesse contexto, que a ação livre de uma pessoa está diretamente relacionada com as
oportunidades que uma sociedade oferece para que possa fazer as suas escolhas.
As capabilidades estão diretamente relacionadas com o conjunto das condições sociais, políticas, econômicas e culturais nas quais vive. Nesse sentido, uma
estrutura social organizada de forma justa precisa oferecer aos seus membros as
alternativas necessárias para que desenvolvam as suas potencialidades e realizem
as escolhas que melhor preenchem as suas expectativas. A afirmação da democracia dinamiza uma sociedade e, especialmente através da discussão pública, está
em contínuo processo de evolução e aprimoramento, evitando assim, a estagnação social e institucional. A democracia, isoladamente, não representa um sistema
político-institucional em condições de ordenar a sociedade de forma segura, assim
a entende Sen: “Entretanto, embora devamos reconhecer a importância das instituições democráticas, elas não podem ser vistas como dispositivos mecânicos para
o desenvolvimento.” Para o autor o “seu uso é condicionado por nossos valores e
prioridades e pelo uso que fazemos das oportunidades de articulação e participação
disponíveis. O papel de grupos oposicionistas organizados é particularmente importante.” (SEN, 2000, 186).
Ter diferentes opções de escolha torna-se um referencial decisivo para que
as relações entre as pessoas, assim como a organização das demais instâncias da
sociedade ocorram de forma equitativa. As capabilidades, nesse contexto, aparecem
como um referencial importante para a avaliação das políticas de igualdade. Sabendo da sua constituição plural, a igualdade não é uma medida aritmética, ou mesmo,
segundo uma medida padrão de bem-estar ou de acesso a um conjunto de bens. É
esclarecedora a afirmação de Sen: “Um modo mais adequado de aplicar a igualdade
‘real’ de oportunidades deve ser por intermédio da igualdade de capacidades (ou
da eliminação das desigualdades claras nas capacidades, pois as comparações de
capacidade são características incompletas).” (SEN, 2001, p. 37).
A igualdade de liberdade (capabilidades) é um indicativo que evita a distorção
das desigualdades existentes no interior dos países e nas relações entre estes. As dificuldades para a estruturação das políticas econômicas e sociais que, normalmente
tem seu foco no acesso aos bens e no bem-estar tem condições de equalizar os recursos existentes, as necessidades do conjunto da população, a diversidade humana,
os anseios individuais e a estabilidade social.
A sociedade, na compreensão apresentada na Teoria da Justiça de Sen, tem
sua responsabilidade prioritariamente voltada para que os seus membros tenham
as condições de escolha dos diferentes funcionamentos e, assim, desenvolver as
suas capabilidades. O ato de escolher possibilita que as pessoas explicitem os seus
interesses e compromissos em relação aos demais, à sociedade onde vivem, aos
recursos naturais e ambientais e às futuras gerações.
As condições de escolha que as pessoas têm para o desenvolvimento das capabilidades dependem de múltiplos fatores de ordem individual, por exemplo, as
condições físicas e mentais e, das influências do contexto onde vivem, particular-
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mente as oportunidades que a sociedade oferece. Uma estrutura social democrática,
com formas de participação abertas, com distribuição de renda equilibrada e acesso
a bons níveis de educação e saúde, entre outros aspectos, oferece aos seus membros
melhores condições para a sua realização.
As condições de vida de uma pessoa, tradicionalmente analisadas segundo o
acesso e o consumo de bens, encontram na abordagem de Sen sobre as capabilidades uma alternativa de avaliação. As habilidades, a condição de agente, o exercício da autonomia, a efetiva integração e a participação social, juntamente com as
condições econômicas, são indicativos indispensáveis para que as pessoas possam
agir na condição de sujeitos em relação às capabilidades. Uma sociedade que não se
preocupa com essas dimensões, ou prioriza de forma exclusiva as condições econômicas não tem legitimidade moral.
Poder optar por um estilo de vida, alternativo a outros, com vantagens ou
riscos, é uma dimensão indispensável para a realização humana e para o equilíbrio
social. Um conjunto de funcionamentos liberta as pessoas da dependência dos bens
e da ação paternalista do Estado ou de outras instituições e, fortalece a identidade
da pessoa e as condições para a sua realização pessoal e social. A construção da
igualdade, nesse contexto, concentra-se nas condições de escolha que possibilitam
às pessoas a habilidade de realizar coisas que consideram importantes.
Então, a possibilidade da escolha dos funcionamentos, representa uma forma
privilegiada de exercício da liberdade. Conforme afirma Sen: “A capacidade representa a liberdade, ao passo que os bens primários nos falam somente dos meios para
a liberdade, com uma relação interpessoalmente variável entre os meios e a liberdade efetiva para realizar.” (2001, p. 140) Essa compreensão, sem se distanciar ou
limitar o sentido da liberdade aos meios e objetivos que uma pessoa busca, afirma
a sua característica moral e substantiva e reafirma a sua importância fundamental
como referencial para a avaliação das condições de justiça numa sociedade plural.

3. CAPABILIDADES E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Alternativo ao tradicional modelo de desenvolvimento cujas principais preocupações estão relacionadas ao aumento do Produto Nacional Bruto, ao consumo
e a produção de bens, o acesso às novas tecnologias e ao aumento do comércio, a
opção pelas capabilidades como critério de avaliação da realização humana e social,
é um ponto de referência decisivo para a fundamentação de um modelo de desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade.
O debate contemporâneo em relação às políticas de desenvolvimento precisa ter
um critério de avaliação que oriente a utilização dos recursos disponíveis, a responsabilidade e missão do Estado, a estabilidade social e a construção da identidade das
pessoas e a garantia dos seus direitos. Essa preocupação se justifica considerando que
o atual modelo submete aos seus interesses imediatos toda a estrutura social com os
mecanismos e as instituições, com os recursos ambientais, não tendo uma clara preocupação com as condições de existência das pessoas e das futuras gerações.
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A conexão entre as capabilidades e as políticas de desenvolvimento sustentável é explicada por Sen e Sudnir:
O que é também importante, talvez mais que isso, é o meio pelo qual o crescimento do Produto Nacional Bruto mais influencia o desenvolvimento humano. O crescimento econômico envolve não apenas aumento do investimento,
pode também significar uma contribuição para o aumento dos recursos que
podem ser direcionados para o planejamento de serviços sociais (como saúde
pública, proteção epidemiológica, educação básica, tratamento de água etc.).
Em alguns casos o planejamento é efetivamente feito. Enquanto em outros
casos, os frutos do crescimento são concentrados apenas nesse objetivo. Isso
pode fazer uma grande diferença em termos de expansão das capabilidades
humanas básicas. (SEN; SUDNIR, 1994).

Na compreensão de Sen existe uma relação indispensável entre a opção por
um modelo de desenvolvimento com a garantia e a promoção das liberdades substantivas, sem as quais não se pode falar de equilíbrio das relações sociais, políticas,
econômicas e culturais. E, sabendo que o valor da liberdade só é possível para os
humanos, as múltiplas dimensões das políticas de desenvolvimento precisam estar
comprometidas com as capabilidades.
O crescimento econômico, que é a prioridade do modelo de desenvilvimento
atualmente em curso, passa por um completo redimensionamento quando o objetivo
principal é a garantia das liberdades substantivas. Trata-se de, sem desmerecer a sua
importância, afirmar que as pessoas e as instituições não estão submetidas, exclusivamente, aos objetivos da estrutura econômica.
Torna-se legítimo o aumento da produção e o aprimoramento do crescimento econômico, na medida em que favorece o desenvolvimento humano, isto é, as
capabilidades. Quando submetidas a precondições, especialmente corporativas, as
políticas de desenvolvimento precisam atender a interesses que podem ser estranhos
ou utilizar de métodos e recursos de forma indiscriminada sem uma condizente
justificativa moral.
Segundo Sen, a legitimidade de um modelo de desenvolvimento, depende de
sua eficácia em promover as capabilidades, isto é, de as pessoas terem condições de
fazer as escolhas que realmente consideram importantes para a sua existência e sua
efetiva participação na sociedade. A liberdade não tem um papel apenas coadjuvante ou instrumental para o desenvolvimento, antes disso, constitui a sua identidade.
O valor moral substantivo da liberdade é destacado na obra de Sen: “A expansão da
liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o principal meio do
desenvolvimento.” (SEN, 2000, p. 10) Ocorre, nesse sentido, uma relação tensa e
equitativa entre os múltiplos objetivos e ações empreendidos pela estrutura socioeconômica. Importa destacar que o valor da liberdade, em relação às políticas de
desenvolvimento não depende de precondições, antes pelo contrário, a estrutura a
tem como sua principal meta, da mesma forma que sua garantia fomenta as outras
dimensões essenciais para o equilíbrio das relações sociais e da existência humana.
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A arquitetura do desenvolvimento fortalece e aprimora o exercício da liberdade
e dela depende para sua legitimidade moral. Os diferentes tipos de liberdade sejam
individuais ou instrumentais e, mesmo, as dimensões políticas, econômicas e institucionais estabelecem determinados vínculos entre si, com os demais campos da atividade humana e com as condições sociais, especialmente, acesso a saúde, a educação,
ao emprego, a segurança e a preservação ambiental que sedimentam o valor moral da
liberdade. Este, por sua vez, não é apenas um ideal, mas se expressa nas condições
reais de existência e aprimoramento das potencialidades humanas e sociais.
O valor moral substantivo da liberdade imprime na organização da sociedade
um conjunto de características e referências básicas indispensáveis para avaliar a sua
estrutura e o seu desenvolvimento, a participação da pessoa nos seus diferentes espaços e o equilíbrio das relações que ocorrem no seu interior, sem desconsiderar o
progresso econômico e a necessidade de buscar determinados resultados previamente
planejados. É também seu objetivo contemplar o conjunto de valores e expectativas
globais que são decisivos para a realização humana, a satisfação de seus desejos pessoais, da sua atividade profissional e da sua inserção efetiva na vida social.
Nessa perspectiva, o modelo de desenvolvimento tem suas preocupações
voltadas, além do crescimento econômico, à realização individual das pessoas e à
sua inserção social, com a organização e funcionamento das sociedades de forma
equitativa, com a utilização equilibrada dos recursos naturais disponíveis e com as
condições de existência segura das futuras gerações e, especificamente com uma
clara preocupação com a garantia das liberdades substantivas, é sustentável tanto do
ponto de vista econômico quanto moral e social.
A introdução do conceito de capabilidade opera uma sensível mudança do ponto
de vista organizacional e metodológico das políticas de desenvolvimento, superando
avaliações limitadas ao acesso dos bens ou segundo os objetivos previamente planejados. Opera-se uma dinâmica alternativa, ampla e plural, onde os interesses e os demais
atores envolvidos se organizam segundo o valor moral da liberdade, conforme a entende
Sen: “Nem os bens primários, nem os recursos, definidos de modo abrangente, podem
representar a capacidade que uma pessoa realmente desfruta.” (SEN, 2001, p. 137).
As capabilidades são uma forma de liberdade que se relaciona tanto com os bens
primários e seus resultados quanto com as demais perspectivas da existência humana
e com a estrutura do desenvolvimento sustentável. Essa característica ultrapassa uma
concepção restritiva de organização social justa, caracterizando-se como uma visão
ampla, que contempla e dinamiza as diferenças. Por isso, pode-se afirmar que “bens
primários são, portanto, meios para qualquer propósito ou recursos úteis para a busca
de diferentes concepções de bem que os indivíduos podem ter.” (SEN, 2001, p. 136).
A ideia de sustentabilidade não despreza o crescimento econômico ou o aprimoramento tecnológico, entretanto, sua importância está relacionada com o objetivo mais amplo, que é a promoção e a garantia das liberdades substantivas. Formata-se uma relação ímpar entre o acesso aos bens e a liberdade. A importância da
liberdade, nessa concepção, não depende da quantidade de bens. Estes, por sua vez,
são indispensáveis para que as pessoas desenvolvam suas potencialidades para fazer
as escolhas que consideram importantes.
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Naquelas sociedades onde persistem desigualdades gritantes, especialmente
relacionadas com o acesso aos bens necessários que garantem as condições de sobrevivência ou de participação na sociedade, pode-se afirmar que o modelo de desenvolvimento não possui legitimidade moral. O problema adquire maior gravidade
quando tal ordenamento é mantido por dirigentes e estruturas não-democráticos.
Empiricamente, se pode perceber que, tradicionalmente, em sociedades onde
ocorrem situações de sofrimento, como: fomes coletivas, epidemias, ausência de
saneamento e outras formas de escassez, estas circunstâncias, dificilmente atingem
em igual proporção os seus governantes. Nas sociedades organizadas democraticamente tais problemas são minimizados ou raramente ocorrem. Em caso de graves
catástrofes, naturais ou não, as democracias são mais ágeis em solucioná-las, seja
pela liberdade de expressão e crítica ou mesmo pelos interesses eleitorais que motivam a atuação dos dirigentes, dos partidos ou dos grupos que detém o poder.
Particularmente no Brasil, as políticas de combate ao desequilíbrio socioeconômico têm se aprimorado na medida em que evoluiu o exercício da democracia.
É importante exemplificar que, apesar das persistentes desigualdades, a falta de
grande quantidade de comida no território nacional ocorreu no nordeste durante o
governo militar por causa do período de seca. A sociedade brasileira movimentou-se
para socorrer os atingidos. Com a abertura democrática a seca não deixou de existir,
contudo, o Estado agiu, progressivamente, intensificando os programas sociais e,
dessa forma, minimizando, atenuando, prevenindo e, em certas situações, solucionando problemas daí decorrentes.
Em termos de sustentabilidade, tais situações representam graves deficiências
para o equilíbrio social e institucional, pois privam as pessoas das dimensões elementares para uma convivência que pode ser caracterizada como digna. Essas contradições são uma clara constatação da existência de injustiça. Logo, a ausência das
liberdades substantivas, as capabilidades, compromete negativamente as políticas
de desenvolvimento e agridem, particularmente, a qualificação sustentável.
A avaliação do desenvolvimento sustentável, segundo reflete Sen, precisa considerar prioritariamente o espaço das capabilidades, na medida em que qualifica as pessoas para a escolha dos funcionamentos necessários para a sua realização. Estes, por
sua vez, não podem ser limitados ou relacionados, mesmo que em número bastante
expressivo, porque o contexto onde as pessoas vivem com suas peculiaridades e as aspirações, os planos e os objetivos é amplo e responde às necessidades, à formação cultural e ao momento histórico em que os cidadãos ou a conjuntura social se encontram.
Ter opções para escolher e a efetivação do ato de escolha entre várias alternativas, representa as condições necessárias para o exercício da liberdade e um referencial seguro para o modelo de desenvolvimento sustentável. Uma sociedade justa é,
também, uma sociedade sustentável e democrática. Na medida em que uma pessoa
pode realizar as suas escolhas tem a vida enriquecida e a sociedade se torna mais
estável. O bem-estar de um cidadão engloba múltiplas dimensões, entre elas, têm
especial relevância as capabilidades.
A introdução das capabilidades como um critério para a avaliação do desenvolvimento torna o seu ordenamento mais dinâmico, assim como, toda a sua estru-
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tura. A dependência de um referencial rígido, e, por vezes, limitador da atuação das
pessoas, dos dirigentes e das próprias instituições, é substituída por uma orientação
que contempla uma multiplicidade de fatores e dimensões que conjuntamente e de
forma harmoniosa contribuem para a efetivação do equilíbrio da organização social,
política, econômica e cultural.
Igualmente, a compreensão do desenvolvimento integrado com as capabilidades elege a preocupação com as pessoas como uma referência prioritária e norteadora do planejamento necessário para a sua viabilidade, integrada com os recursos
naturais disponíveis.
Os dois novos atores que ingressam nesse cenário são a necessidade de utilização equitativa dos recursos disponíveis e as futuras gerações. O modelo atualmente
em curso apenas se apropria dos bens tendo como medida a efetivação dos seus
interesses imediatos. Considerando a sua escassez, torna-se necessário um rigoroso
planejamento com o objetivo de utilizá-los de forma equilibrada e preservá-los para
as necessidades futuras.
As futuras gerações, apesar de ainda não existirem, merecem destaque especial
porque sua existência depende da atuação responsável das pessoas no presente. A afirmação sujeito de direito que é tão cara para as sociedades democráticas, aplica-se com
a mesma intensidade quando se refere às futuras gerações. Uma estrutura de desenvolvimento que considera essas dimensões demanda uma atuação conjunta consciente,
responsável e integrada. Os critérios de desenvolvimento enfatizando as capabilidades,
segundo a ótica de Sen e Sudnir, podem ser sintetizados nas seguintes afirmações:
A obrigação moral de destacar a sustentabilidade é uma determinação de preservar as condições de existência das pessoas no futuro tão boas quanto as
nossas. [...] A ética do universalismo certamente demanda imparcialidade.
[...] O desenvolvimento humano deveria ser visto como uma contribuição
essencial para a realização da sustentabilidade. (SEN; SUNDIR, 1994).

A avaliação das políticas de desenvolvimento sustentável, segundo o critério
das capabilidades, contempla os diferentes campos da atuação humana, especificamente, a formação dos valores que orientam a atuação humana e a estruturação
da sociedade. É importante destacar que as capabilidades se relacionam com as
condições reais de existência das pessoas no presente e, também, no futuro. Temas
relevantes como: condições de pobreza e bem-estar, questões de gênero e de discriminação sexual e relativos ao desenvolvimento social, entre outros, representam os
desafios que precisam ser integrados às políticas de desenvolvimento; sendo assim,
não se pode falar em garantia das liberdades substantivas.
A dinâmica que caracteriza a organização e o funcionamento das sociedades,
especialmente aquelas em acelerado processo de globalização, evidencia a multiplicidade de interesses e conflitos decorrentes da sua formação cultural, das condições
e expectativas econômicas ou das outras dimensões específicas de cada sociedade.
O processo de seleção e escolha dos funcionamentos que possibilitam a efetivação
das capabilidades não pode depender da vontade individual dos dirigentes ou de
grupos com maior poder ou influência. O processo de escolha e estruturação políti-
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ca, com suas dificuldades e limites, seja em nível individual ou coletivo, integram a
identidade desse modelo de desenvolvimento.

4. CAPABILIDADES E A CONDIÇÃO DE AGENTE:
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE HUMANA E O
EXERCÍCIO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
A atuação livre de uma pessoa na sociedade onde está inserida é uma dimensão indispensável para a sua realização pessoal, a sua integração com os demais e
a garantia de um ordenamento social e institucional seguro. A efetiva participação
na sociedade supõe as condições de bem-estar e o exercício dos direito políticos,
especialmente, a livre expressão e a liberdade de associação.
Característica decisiva na estrutura da Teoria da Justiça de Sen é a condição
de agente, porque representa a maturidade social e o exercício das capabilidades, o
que possibilita as condições para uma atuação autônoma. A garantia e a expansão
das liberdades substantivas é um indicativo seguro para que a pessoa construa a sua
identidade e participe ativamente da sociedade, contribuindo para a sua transformação e o equilíbrio das relações sociais, econômicas, culturais e ambientais. Dessa
forma, contribui para a melhoria das condições de vida de todos.
A afirmação da identidade de uma pessoa, agindo na condição de agente, é a
expressão da sua capacidade de fazer as escolhas que considera importantes, seja
para a sua realização pessoal seja para a construção do sentido da sua existência. A
escolha das capabilidades como o espaço de avaliação da realização de uma pessoa
e da sua inserção social supera a concepção restrita às condições de bem-estar ou
de planos e objetivos individuais, conforme afirma Sen “Podemos ver a pessoa em
termos de sua condição de agente [agency], reconhecendo e respeitando sua capacidade de estabelecer objetivos, comprometimentos [commitments], valores etc., e
também podemos ver essa pessoa em termos de bem-estar [well-being], o que igualmente requer atenção.” Essa é uma contradição que distorce o conceito de pessoa,
pois, a “dicotomia perde-se em um modelo em que a motivação é baseada apenas no
autointeresse, no qual a condição de agente de uma pessoa tem de ser inteiramente
voltada para o seu próprio bem-estar.” Adverte o autor que ao remover-se “a camisa
de forma do autointeresse, torna-se possível reconhecer o fato inquestionável de que
a condição de agente de uma pessoa pode muito bem orientar-se para considerações
que não são abrangidas – ou pelo menos não são totalmente abrangidas – por seu
próprio bem-estar” (SEN, 1999, p. 57).
A prioridade dada por Sen às capabilidades não despreza a importância das condições de bem-estar. Estas, por sua vez, têm seu destaque na medida em que auxiliam
ou são meios para que as pessoas alcancem os objetivos desejados e com mais liberdade participem dos destinos da sociedade e da construção das condições de justiça.
Existem inúmeras experiências empíricas que evidenciam a importância das
condições de bem-estar para o resgate e a afirmação da condição de agente. Os programas de crédito e investimentos em programas sociais que visam à promoção hu-
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mana são decisivos para a recuperação da autoestima, da identidade individual, da
participação política, entre outras dimensões. Focalizar as condições de bem-estar
como um critério único para a avaliação da realização das pessoas e da organização
social compromete negativamente o conceito de pessoa, tornando-a dependente de
um referencial exterior, que muitas vezes pode lhe ser estranho ou representar interesses corporativos.
Em sociedades onde as desigualdades socioeconômicas são expressivas, o
acesso aos bens e as condições de bem-estar representam as ações iniciais e indispensáveis para a efetivação de um ordenamento equitativo. Por isso pode-se afirmar que entre a condição de bem-estar e a condição de agente existe uma relação
de dependência e complementaridade. O bem-estar contribui decisivamente para
a mudança das condições materiais, por sua vez, a condição de agente caracteriza a pessoa como sujeito ativo e, por isso, não limitado a interesses e concepções
restritos. Na condição de agente, além da busca pelo bem-estar, a pessoa participa
efetivamente da construção da organização da sociedade onde vive.
A opção pela construção do conceito de pessoa identificado com a condição
de agente legitima o valor moral substantivo da liberdade, escolhido por Sen, como
uma dimensão constitutiva da identidade humana, com repercussão nas diferentes
áreas da sua existência. Por isso, a sociedade, por meio de seus recursos, dos instrumentos e das instituições, tem a responsabilidade de expandir o acesso às liberdades
e, assim, torná-las reais (substantivas) para os seus membros.
A violação dos valores humanos impede a efetivação de grande parte, quando
não a totalidade, das ações indispensáveis para o equilíbrio das relações sociais.
As instituições públicas, os interesses do mercado e as instâncias de participação,
entre outras, são direcionadas para interesses que podem não beneficiar as pessoas
ou contribuir para o equilíbrio social. Especificamente, as condições de escolha
passam a atender objetivos sem o devido comprometimento com a afirmação das
capabilidades. A condição de agente está claramente comprometida com a defesa
dos Direitos Humanos e a prioridade da pessoa na organização da sociedade.
Nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela sua constituição plural,
os interesses que estão presentes no seu interior são ao mesmo tempo contraditórios
e complementares, o que supõe a necessidade de um contínuo exercício de construção da identidade social. As capabilidades estão diretamente inseridas nesse espaço
da pluralidade que compõe a realização humana e a constituição social, o que as torna não dependentes de bens, recursos ou outros meios previamente determinados.
As capabilidades, nesse sentido, concentram todo o conjunto de funcionamentos
que identificam e impulsionam a realização das escolhas; assim, a pessoa pode optar
livremente entre determinados modelos de vida e de ação social.
Sendo que o poder de escolha é decisivo para o bem-estar da pessoa e da sociedade, e as diferenças constituem a convivência social nos mais diferentes níveis
e espaços, a opção por determinados funcionamentos depende das condições que a
pessoa dispõe para a sua realização, sejam políticas ou econômicas. As capabilidades,
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nesse contexto, representam a liberdade que a pessoa tem para, de acordo com suas
características individuais e as aspirações sociais, conduzir as suas escolhas diante
de cenários diversificados para, assim, construir a sua identidade de agente e poder
influenciar na organização de uma boa estrutura social. A relação entre os múltiplos
espaços para a efetivação das escolhas e as capabilidades é destacada por Sen:
A liberdade de conduzir diferentes tipos de vida é refletida na capabilidade da
pessoa. A capabilidade de uma pessoa depende de uma variedade de fatores,
incluindo características pessoais e ordenamentos sociais. Uma compreensão
total da liberdade individual deve, obviamente, ter um alcance além das capabilidades de uma pessoa viver e dar atenção aos objetivos de outra pessoa (por
exemplo: objetivos sociais não diretamente relacionados com a nossa própria
vida), contudo as capabilidades humanas constituem uma parte importante da
liberdade individual. (SEN, 1993, p. 33).

A política de reconhecimento dos direitos fundamentais é um instrumento importante para a efetivação da condição de agente de uma pessoa. Dessa dinâmica decorre a construção das opções de escolha individual e a estruturação das condições
de justiça social nas sociedades contemporâneas. Na condição de agente as pessoas
escolhem os funcionamentos que consideram importantes para a sua realização individual e para o seu bem-estar.
Evidencia-se, nesse contexto, que a identidade e as realizações humanas não
podem depender das suas necessidades imediatas. Tal concepção conduz a uma visão da humanidade limitada e insuficiente. Ou seja, os critérios de avaliação não
dependem somente do acesso aos bens primários, de um conjunto de indicativos
previamente elaborados ou da maximização do bem-estar ou da liberdade individual, mas da liberdade de uma pessoa para fazer as escolhas segundo diferentes opções.
Sabendo da pluralidade de objetivos e interesses que movem a atuação de uma
pessoa e da complexidade da formação cultural e política das sociedades nesse contexto
de acelerado processo de globalização, faz-se necessário uma abordagem que possibilite
um amplo espaço de atuação e de construção da sua identidade. A condição de agente é
uma característica central que possibilita abordar a realidade humana em seus diferentes
horizontes, conforme destaca Sen: “A realização da condição de agente de uma pessoa
refere-se à realização de objetivos e valores que ela tem razão para buscar, estejam eles
conectados ou não ao seu próprio bem estar.” Do mesmo modo que “uma pessoa como
agente não necessita ser guiada somente por seu próprio bem estar, e a realização da
condição de agente, refere-se ao seu êxito na busca da totalidade de seus objetivos e
finalidades ponderados (considered).” (SEN, 2001, p. 103).
Compreendendo a condição de agente como um conceito amplo e integrado
com as condições sociais, os objetivos individuais e com a necessidade de as pessoas influenciarem a estruturação da sociedade, sua efetivação é possível apenas
em sociedades democráticas. A democracia possui instituições e mecanismos que
oferecem as condições e garantem os direitos fundamentais para que as pessoas
realizem as suas aspirações, superem as deficiências e aprimorem as suas potencialidades. As sociedades não-democráticas instrumentalizam as instituições, as pesso-

Os direitos fundamentais e o exercício das liberdades substantivas:
Amartya sen e as capabilidades

370

as, os espaços de participação e a utilização dos recursos naturais submetendo-os a
interesses previamente determinados. Como consequência tem-se a adulteração da
identidade da pessoa limitada à condição de não-agente.
A opção pela democracia como o sistema mais adequado para a organização
equilibrada e segura da sociedade é possível em qualquer ambiente, sem precondições.
Especificamente, naquelas situações onde as desigualdades e injustiças são mais
evidentes e, por vezes, mais ameaçadoras a necessidade
de garantir e efetivar o
acesso às liberdades substantivas é condição para o desenvolvimento sustentável, o
equilíbrio das relações sociais e a maturidade democrática. Nos diferentes contextos,
por mais contraditórios e exigentes que possam parecer, mais liberdade sempre
será uma opção mais segura para a sua organização. A limitação, o controle ou a
ausência de liberdade será uma opção que compromete negativamente o valor moral
substantivo da liberdade e a construção das condições de justiça. Uma sociedade
justa é também livre, democrática e preocupada com a realização de seus membros
identificados como agentes ativos na sua estruturação.

APORTES FINAIS
Em conclusão é importante afirmar a condição de agente como uma dimensão
essencial da concepção de pessoa em Sen para a construção da identidade humana
integrada com o contexto onde vive, da mesma forma que é expressão do compromisso com a democracia, com o desenvolvimento sustentável e comas condições de
justiça. Merece especial atenção a missão que os cidadãos deveriam desempenhar,
na condição de agentes, para a estruturação das políticas de sustentabilidade, destacadas por Sen: Primeiro, as pessoas precisam se convencer que o atual modelo de
organização social é insustentável, especialmente observando os níveis de consumo. Na condição de agente as pessoas precisam pensar, avaliar e agir reconhecendo
suas capacidades e garantindo as liberdades futuras. Segundo, é necessário fomentar e aprimorar a liberdade de participação. Limitar ou bloquear oportunidades de
participação informada representa um grave dano para o valor moral substantivo da
liberdade. Terceiro, quando a realização de grandes objetivos supõe a limitação de
algum aspecto do exercício da liberdade, deve-se reconhecer que tal procedimento é
pontual e por si só sacrifica algo importante que não pode ser sustentado por políticas de longo prazo. Quarto, a atenção necessária à redução dos padrões de vida pode
significar, para alguns, perda de liberdade ou dos direitos humanos, mesmo que não
ocorra redução do padrão de vida em geral.
Para a afirmação das políticas de sustentabilidade é relevante que as pessoas
construam espaços de participação que reflitam a sua condição de agente ativo, os
objetivos que pretendem alcançar, as oportunidades de escolha dos funcionamentos
para o desenvolvimento das capabilidades e o compromisso com as futuras gerações.
A construção da justiça é o ideal que integra as tradicionais preocupações
da humanidade. Perseguir constantemente esse objetivo legitima moralmente a
sua estruturação e a existência das instituições e dos instrumentos que contribuem
eficazmente para a sua efetivação. A injustiça, no contexto da obra de Sen, é a

371

Lenio Luiz Streck

negação das capabilidades, isto é, da capacidade de decisão da pessoa, da sua
condição de agente, da garantia dos direitos fundamentais, do desenvolvimento
sustentável e do compromisso com as futuras gerações.
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The Kill Lists
An Assessment of the Moral Status
of Targeted Killings
David Ritchie1

I
I read recently about the dilemma Barak Obama faces when deciding to place
someone on the secret U.S. kill list. He seems to have little or no qualms about
using lethal force when he is convinced it is in the U.S. national interest to do so.
This isn’t so surprising, especially given the rush by so many justify—both on moral and legal grounds—what has come to be known as targeted killings. This has
become a bit of a cottage industry, in fact. The number of articles and books that
have recently been written on the issue is astonishing. Distinguished jurists and
philosophers—mainly from the U.S. and Israel—are lined up to explain the moral
and legal dimensions of covert actions designed to target and kill suspected or known opponents. The overwhelming weight of this august authority seems to suggest
that these killings are justifiable, and that there are almost no good arguments that
can be mustered against them. President Obama apparently agrees what these commentators have to say.
Interestingly, almost all of the authors who write on the topic seem to start
with the proposition that “unless one is a pacifist” targeted killing must be accepted
as legitimate on one grounds or another. The implication being that only a muddle-headed extremist would bother to contest the open and deliberate extrajudicial
killing of someone by a state apparatus that is secret and has no possible oversight.
Well, I am one such muddle-headed extremist (i.e., a pacifist) and I find this practice extremely objectionable. While my pacifism certainly informs my objection
to targeted killings, I do not believe one must be a pacifist to find targeted killings
problematic. In what follows I will outline my principle objections, and hopefully
make a dent in the widespread acceptance of this practice. I will focus on the moral
aspects of these killings, but I suspect that some of what I have to say will have legal
implications as well.
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II
Most of the voluminous literature on this topic suffers from the overuse of
euphemism and metaphor. Much of this literature also suffers from what appears
to be purposeful obfuscation. It is often said, for example, that this “war against
terrorism” is a war like no other war before; that we are in an asymmetrical conflict which requires abandoning old ways of thinking. It is further asserted that these
“targeted killings” are clinical, precise, and surgical. Finally, some maintain that these terrorists we are fighting are “unlawful combatants” who have no moral or legal
status. These are grand, and apparently politically effective, pronouncements, but to
me they seem like nothing more than post-hoc rhetorical flourishes to justify policies
that most people would reject in a rational and less emotional environment than the
one that prevails today. There is simply too much clouding of the discourse for most
people to understand what this policy is and why it is so morally problematic. Let me
begin, then, by laying out what I consider to be the salient aspects of this problem.
To begin with, this is not really a war. It is certainly a conflict, one with important consequences, but it is not a war. Members of the Bush administration adopted
the “war” metaphor in much the same way that the Reagan administration adopted
it for the so-called “war on drugs.” It conveyed a sense of importance and urgency
to the population, and showed that the government was taking the issue seriously.
Whereas those in the Reagan administration seemed to understand that this was
simply a metaphorical use, though, all indications are that the Bush White House
mistook the metaphor for the reality. Those who did understand that this is not truly
a war nonetheless used the widespread currency that the term attained to justify the
use of violent measures that would normally not be allowed. It is for precisely this
reason that we should not be sloppy in our use of the term “war”. Using it brings to
bear a whole host of moral and legal structures that should only be used in the rarest
and most extreme situations. Simply calling something a war to enable one to use
these structures is morally irresponsible and quite probably illegal.
Many who write on these issues recognize that this is not truly a war, yet this
does not really give them pause. Given the dynamics of the current international
conflict between nation states and terrorist organizations, most commentators tend
to suggest that the traditional constraints on war are overly restrictive and inhibiting.
These new “asymmetrical conflicts” require new rules; or better yet, no rules at all.
This seems like a logical inversion, however. If the constraints on war and violent
activities during war are meant to be used in only the rarest and most extreme situations, then why would we have less restriction on violent actions when we are not in
a state of war. Up to an actual declaration of war by one state against another state
the use of the mechanisms of mass violence are even more constrained than they
would be during peace-time conflicts. It simply does not follow that since there is
no possibility of this being a war that the constraints on war-making are irrelevant.
Advocates of using these mechanisms against those they deem terrorists are
undeterred, however. They acknowledge that this is not a conventional war because
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our opponents are not acting on behalf of a state. They suggest, though, that the
terrorists have no protections against a state using their mechanisms of violence
because the terrorists themselves do not acknowledge the international conventions
regarding conflict. They are, it is said, “unlawful combatants.” Those who use this
designation invariably conclude that people who fall within it have no moral or legal
status worth protecting. If they are in our possession we can detain them indefinitely and torture them to get whatever information they may possess (even if it is of
dubious value), and if they are not in our hands we can target and kill them at will.
How did we come to such a place?
There are ways of dealing with people who engage in destructive behavior,
regardless of whether that behavior is aimed at individuals in a domestic setting or
against states or agents in an international setting. These individuals are criminals
and should be dealt with as such. So-called terrorists have historically been dealt
with in this manner. In fact, the very states that wish to adopt the “no holds barred”
approach today have historically used the criminal law to investigate, try, and punish those who have engaged in both domestic and international acts of violence.
So why should we abandon this paradigm now?
We are told that there is no good reason to give foreign terrorists that seek the
overthrow of our way of life the same level of rights that we would afford criminals
in a domestic setting (even if they are foreign). This makes little sense to me, however. If an actor (regardless of his nationality) engages in destructive behavior for a
political purpose while he is present within the confines of the U.S. he should surely
be afforded the rights granted all criminally accused individuals. If he engages in
the exact same behavior outside the U.S., but aims his actions at U.S. interests, why
should he not be afforded the same protections? Given the fact that international
human rights regimes necessitate certain treatment for all individuals accused of
crimes (domestic and international), why would one lose these protections because
they have been branded a terrorist or enemy of the state by one country or another?
For me, then, the only (morally) appropriate paradigm in which to discuss the behavior of so-called terrorists is the law enforcement model. Given that these individuals are not making war, that their actions are of the type of anti-social activities that
criminal law regimes are meant to deal with, and that they are human beings with
all the attendant rights that attach under various human rights accords why should
we engage in philosophical gymnastics to suggest that they are not people at all?
This brings me to my final set of concerns—the killings themselves. Why do
we think it is morally acceptable to kill these people? Why are these killings undertaken with little or no process and no oversight? And why are our descriptions
of these killings so sanitized? These killings are extrajudicial murders, as Jeremy
Waldron recently noted. They are, in fact, what has traditionally been called assassinations. To call them “targeted killings” seems to defuse the moral complexities
inherent in carrying out the act. Indeed, this use is designed to do just that; to conceal the grisly and morally dubious nature of what is going on. This is why we get
such euphemisms about the surgical nature of the strikes. The general public thinks
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of these killings in the same way they think about video game killings; they are
abstractions. I see no good reason why we should conceal what countries like the
U.S and Israel are doing. The governments of these states are employing a variety
of mechanisms (drones are the most popular method currently being used, but kill
squads and other means such as letter bombs and poison have been used) to seek out
and murder people that they believe pose a danger. That these are political killings
cannot be disputed. So why not call them what they are: assassinations. The only
conceivable answer is that to do so would be to acknowledge the morally suspect
nature of the actions.
So, to conclude this section let me summarize. I do not believe that we are in
a state of war with terrorists or the non-state organizations they may belong to. The
designation of this as an asymmetrical conflict does not lead me to the conclusion
that moral (and perhaps legal) constraints on the use of state violence should be relaxed. In fact, I come to exactly the opposite conclusion. We should maintain vigilance against the peremptory and gratuitous use of state violence against human beings
who maintain their human rights regardless of whether we despise their political or
religious views. If these individuals engage in destructive acts against a state, they
should be captured, tried, and punished. To assassinate them for their actions, or
even worse for their political or religious views, is simply morally outrageous. No
state should be engaged in the business of assassination.

III
To cut through the rhetorical confusion that I alluded to above let me begin by
giving what I consider to be a comprehensive definition of political assassination.
Franklin Ford, in his book Political Murder: From Tyrannicide to Terrorism, defines political assassination as “the intentional killing of a specified victim or group
of victims perpetrated for reasons related to his (her, their) public prominence and
undertaken with a political purpose in view.”2 This seems a sound definition to me,
and a good place to begin our assessment of the status of this practice from a modern historical perspective. It has been rightly pointed out, however, that with such
a definition the coupling of the term “political” and “assassination” is redundant.3
Just so. Accordingly, henceforth I will use the term state-controlled assassination. I
prefer this term because it focuses on the use of assassination as a mechanism controlled by the political infrastructure as a means to accomplish the political aims of
the state. This qualification is necessary because I do not wish to discuss the use of
assassination by individuals who kill political authorities or prominent individuals
for ideological reasons. What I am interested in assessing here is the moral status
of assassinations carried out by state actors.
2
3
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When it comes to rogue individuals who engage in the act of political assassination of their own accord, or in concert with other private individuals, there seems
little doubt that the practice is universally condemned. When states are involved,
however, many begin to hedge their bets. Michael Walzer, James Rachels, Jeff
McMahan and others have gone on record as conceding that in at least some circumstances the use of assassination by a state as a means of waging violent conflict
might be morally justified. In fact, so many people have been rushing to justify the
use of assassination as a form of foreign policy that I wonder what has happened to
our moral compass. This is so striking to me because it contrasts so markedly with
the modern historical view of state-controlled assassination.
In 1758 Vattel called assassination a “scourge” on humanity.4 Kant also condemned the use of assassination as a political tool.5 A hundred years later the
German theorist Francis Lieber developed a code of proper action in war which
designated assassination as an “outrage.”6 Lieber’s code, which was used during
the U.S. Civil War, made its way into the military manuals of many industrialized
nations.7 His code was so widely adopted, in fact, that throughout the history
of modern warfare and into the mid-twentieth century there has been a consistent
moral presumption against the use of the practice. Acknowledging this, two recent
commentators have said “it is widely believed that political assassination is a form
of murder and so morally impermissible in principal, regardless of the ends for
which it is done.”8 This is, I must say, a rebuttable presumption, but historically it
has been a strong and consistent presumption nonetheless.
So when did things begin to change? While there has been no truly comprehensive analysis of this, it seems to me after the tumult of the Second World War
state actors began to take seriously the idea that assassination could be effectively
(and, we might assume, legitimately) used to achieve the political ends of the state.
With the rise of the cold war, and the increased use of intelligence operatives, states
routinely employed these operatives to assassinate political opponents. The U.S.,
in particular, utilized—or attempted to utilize—assassination against leftist leaders
throughout Latin America and Africa during this period.9 During the Vietnam conflict, U.S. operatives used assassination against high ranking civilian and military
targets (the so-called Phoenix Program).10 Throughout much of the cold war—a
“non-shooting war”—the use of state-controlled assassination substituted, in many
instances, for open acts of military aggression. This perceived acceptance of the
practice was not universal, however. In the 1970s the U.S. Congress took up the
issue of the legitimate moral (if not legal) use of state-controlled assassination.
4
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The United States Senate convened a series of hearings to explore this issue.
The Church Committee (named after the Senator heading the committee holding
the hearings) recommended a ban on the use of state-controlled assassination.11 The
drafters of the committee report said that “We condemn the use of assassination as a
tool of foreign policy. Aside from pragmatic arguments against the use of assassination . . . we find that assassination violates moral precepts fundamental to our way of
life.”12 While Congress never passed legislation on this issue, Presidents Ford, Carter,
and Reagan all issued executive orders banning the use of assassination as a mechanism of foreign policy.13 These executive orders are still in place. Arguably, then,
state-controlled assassination is against the law, at least in the U.S. I would go so far
as to say that under customary international law this is likely the case as well, but I
do not want to detain us with a complete assessment of that question. This certainly
suggests a widely accepted, and renewed, moral presumption against state-controlled
assassination. This presumption continued until late in the twentieth century.
What really changed the perception of many on the use of assassination as
a mechanism of state action, however, is the policy of Israel to freely employ the
practice against its political opponents. After the murder of eleven Israeli athletes
by the Black September terrorist cell in Munich, Germany during the 1972 Olympic
Games, the Israeli government (on the authority of Prime Minister Golda Meir)
sent Mossad agents after those responsible for planning or carrying out the terrorist
action. “Operation Wrath of God” was an explicit use of state-controlled assassination to seek revenge for the killing of Israelis, and to preempt further attacks on the
state as a recognized entity. The perceived success14 of these assassinations led to
the adoption of assassination of state opponents as official and public Israeli state
policy. Israel has, for the past 40 years now, consistently used this mechanism as a
retaliation against, and deterrent to, actions by anti-Israel organizations.
During the Clinton, Bush and Obama presidential administrations in the U.S.,
this policy has been endorsed and adopted. During each of these administrations,
assassination ‒ or attempted assassination ‒ has been used by the U.S. against heads
of state and highly placed terrorist leaders. The justification for this renewed acceptance of the practice of state-controlled assassination seems to be that the world we
live in now is somehow different than the quaint world we lived in before, a world
where courtesies could be respected. Now such conventions are not possible ‒ it
is maintained ‒ because our “enemies” are somehow more ruthless and more dangerous than those we faced in the past. The argument further goes that in modern
conflicts ‒ with both state and non-state actors ‒ things are more brutal and more
difficult than ever before. In order for us to prevail, it is maintained, we must be
11
12
13
14

Knoepfler, supra note 3, p. 459.
“Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders,” Senate Select Committee to Study Governmental Operations
with Respect to Intelligence Activities, November 20, 1975, 94th Congress, 1st Session, Report No. 940465. Quoted in
Altman and Wellman, supra note 8, p. 251.
Knoepfler, supra note 3, p. 457.
Success here is certainly a relative term as there were several botched assassinations during this campaign, at least one
of which led to the killing of an innocent waiter.

379

David Ritchie

willing to be more brutal, more violent, and more ruthless than those who would
attack us. These positions are sold to the public through the systematic use of the
sort of euphemisms and metaphors that I discussed above. Of course most people
in the U.S. and Israel buy these arguments uncritically. The reason why so many
moral and legal theorists have bought into this practice is more puzzling, however.
Two things might explain, at least in part, why there has been an increased
rush to develop moral justifications for the use of state-controlled assassination.
First is the widespread support (especially amongst Western political and legal theorists) for the rights of Israel to protect itself against the various and sundry external
threats it faces. While the international community has frequently condemned the
Israeli practice of state-controlled assassination, Western theorists who assess moral questions are slow to do so. This phenomenon is quite interesting and warrants
some further study, but I will not elaborate upon this here. The second explanation
that is proffered for the increased endorsement of state-controlled assassination is
that terrorists and other non-state actors play by no rules. Since those who threaten
us do not play by the rules, the argument goes, why must we? Those who argue this
go on to maintain that in order to effectively fight terrorists and the global threats of
the twenty-first century, we should not be forced to fight with one arm tied behind
our backs.15 The moral constrains of a bygone era should not bind us in this new
age of danger. To me, these are not moral arguments at all. They are, as I suggested
above, simply rhetorical strategies employed to scare those who might object to
unsavory actions on the part of the state.
Nonetheless, there are some genuine moral arguments offered in support of
state-controlled assassination. Invariably these arguments are utilitarian in nature,16
balancing the harm done by killing a state leader or terrorist operative against the
harm that would be averted by carrying out the killing. James Rachels, for example,
has said that although “[t]here is something especially awful about political assassination,”17 the practice could be justified if:
The results of the assassination [are] good enough to outweigh the evil of the
killing; and
No other alternative threat would achieve the same results.18
Andre Altman and Christopher Heath Wellman offer this hypothetical:
Consider the fact that an armed intervention on the scale of a war will pose
a grave danger to the life and limb of many thousands of persons who have
little or no responsibility for the massive rights violations that the intervention
is meant to halt. Even minimal forms of military intervention, such as no-fly
zones, have the potential to kill or maim scores of persons who are, at worst,
small cogs in the machinery of an illegitimate state. In contrast, assassination
largely avoids collateral risk to substantial numbers of persons.19
15
16
17
18
19
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The answer to their puzzle is, of course, that under these conditions state-controlled assassination would be the better course of action. This sort of ends-means
calculation is very common amongst those who would try to justify state-controlled
assassination. By showing that great suffering could be averted by targeting and
killing one person or a small group, the practice is assumed to be morally legitimate.
Political leaders like Golda Meir and Barak Obama seem quick to adopt such rough
calculations as justifications for the various assassination operations they approved.
Not everyone is so quick in their assessment that such simple calculations are
enough to justify assassination, though. Rachels, for instance, goes on to say that:
whenever we think that an assassination may be justified because of the results it would produce, we should ask: a) would these results be good enough
to outweigh the evil involved in destroying a human life; b) is assassination
the only or least objectionable means of achieving these results; and c) of
all the possible actions available in the situation does this one strike the best
overall balance of maximizing good and minimizing evil?20

While still relying on a fairly standard utilitarian calculus, this makes the calculation much more complex, and rightfully so. Some commentators even recognize
that when making such a calculation the “gains” are difficult to assess, because what
might appear to militate in favor of using assassination (the elimination of a notable
terrorist, for example) can have unintended consequences (perhaps making the killed
terrorist a martyr).21 Nonetheless, these theorists maintain that this sort of calculation
is an acceptable way to assess the moral validity of state-controlled assassination.
Justifications for the use of state-controlled assassination frequently focus on the
paradigm example of plots (both internal and external) to assassinate Hitler.22 Who,
after all, could possibly quibble with the argument that if the allies23 had the opportunity to kill Hitler, that they should have done so? The perceived universality of this
position (that killing Hitler would have created more good than harm and would have
therefore been morally justified) is offered as evidence that there can be no universal
moral condemnation of state-controlled assassination. Indeed, many who have written
on the subject jump too quickly to this conclusion. Like many moral dilemmas, there
are those would have us believe that if we can illustrate at least one instance where
state-controlled assassination can be morally condoned, then the practice should be on
the table for possible use in like or similar circumstances.24
Similar arguments are offered with regard to the other notable genocidal maniac of the mid-twentieth century; Joseph Stalin. Altman and Wellman, for example,
conclude that because it would have saved hundreds of thousands of lives if Stalin
20
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had been assassinated in the 1930s, “political assassination is, in principal at least,
a morally permissible means of stopping or halting human-rights abuses.”25 Similarly, Michael Gross has said that “[a]ssassination has the singular virtue of substantially reducing collateral damage and harm to noncombatants while eliminating
grave, military threats.”26 So it’s a virtue now is it?
The question is not whether we could construct some hypothetical ‒ based on
what we know about real events or not ‒ that would seemingly justify the practice
of state-controlled assassination. As any first-year philosophy student can tell you,
we could construct similar hypotheticals that could justify any manner of actions:
rape, torture, and the use of nuclear weapons among them. Rather, the question is:
should we morally condone the acts of those states that engage in assassination for
political ends? Do we really want to live in a world where state actors use their
political and military (or paramilitary) power in this way? Do we want our political
leaders to eliminate those they disagree with by killing them in the night in front
of their families (or perhaps killing their families along with them), or by utilizing
whatever new technology will enable remote access to their foes, then claim that
great danger or harm was averted? Do we want to legitimize such actions by giving
them moral sanction? I don’t.

IV
If we are not to use a utilitarian calculation to evaluate the practice of state-controlled assassination, on what basis should we assess it? I would suggest that the
principal of nonviolence could be effectively employed to evaluate the moral status
of state actors using assassination for political purposes. What I mean by “nonviolence” here is the position that the use of violence by the state to attain political or
social ends is morally suspect on its face. As I define it, the principal of nonviolence
mandates that the state employ nonviolent methods to resolve its conflicts. I would
go even further, however, arguing that only in the rarest of circumstances should
the state employ violence, and only when no other course of action is possible.
This is, of course, closely related to the pacifist principal which holds that killing
is wrong and ought to be avoided if at all possible. This aversion to killing might
seem odd in today’s world. We seem to have become desensitized to killing on so
many levels. For me, however, this cheapens and corrupts us. It weakens our moral
authority. The use of violence is always unfortunate. According to Rachels, “most
pacifists hold the views they do simply because they find violent behavior so deeply
offensive in itself, quite apart from its consequences, that they cannot condone it no
matter the result it has.”27 This is quite right.
Jan Narveson has argued that pacifism in this form is philosophically untenable, and that no moral decisions can be based on this principal.28 According to
25
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Narveson, the philosophical pacifist must commit to the principal that “not only is
violence . . . evil but also that it is morally wrong to use force to resist, punish, or
prevent violence.”29 He goes on to say that pacifists claim that any use of force is a
breach of a moral duty. He calls this a radical principal. Perhaps it is.
I personally adhere to a more skeptical version of pacifism, one which presumes that the use of violence is illegitimate unless it is justified by those who chose
to employ it. Admittedly, such justifications are ‒ in my view ‒ exceptionally hard
to make out; they are the extreme exceptions rather than the rule. In other words,
those who advocate the use of violence in any particular situation must show to a
very high threshold why it is justified in that situation. The presumption should be
that the use of violence was illegitimate. It should not be up to the pacifist to explain
why the use of violence was illegitimate. This shifts the burden from requiring the
pacifist to say why the use of force was illegitimate, to those who use (or authorize
the use of) force to justify why it was absolutely necessary. Put another way, a
skeptical pacifist like myself would maintain that violence is morally unjustified
absent a showing that the use of violence is absolutely necessary and unavoidable.30
A naked claim of necessity is not sufficient, however. We must scrutinize these
claims and make moral judgments upon them. Given the historical record, there is
good reason for citizens to doubt that their government will tell them the truth about
the necessity to use violence actions in any particular situation (this is particularly
true of the U.S. government).31
So instead of justifying the use of state-controlled assassination because it
might lead to greater great good than other means of action (or inaction), I think we
should begin from the premise that state-controlled actions that lead to the death of
human beings are presumptively illegitimate because they are morally problematic.
This is not to say some actions that lead to killings by the state could not be justified
under some exception or another. There are, of course, exceptions to every rule.
We should start with this rule, however, and then allow for arguments that make the
case for employing an exception in appropriate circumstances. Naturally, one such
exception might be self-defense. There are perhaps others as well. But the onus
should be on those who seek to justify the use of an exception, and not on those who
would condemn the use of state-controlled violence, and we should not just accept
whole-cloth the statements that violence was necessary. We should expect, indeed
demand, a showing of necessity.
Why would one adopt such a position, especially when it cuts across the
grain of so many of the current presumptions about the necessity and legitimacy
of state-controlled violence? There are at least two reasons why we might support
this principal of state nonviolence: 1) without such a presumption the burden falls
to those who oppose state-controlled acts of violence to find ways to check its use
(which just seems backwards to me); and 2) states that adopt and adhere to this
29
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presumption have the moral standing to evaluate and adjudge the actions by other
actors (state and non-state) who do not adhere to the presumption. There are undoubtedly more reasons for adopting such a presumption, but for present purposes
let me focus on these.
The modern nation-state system reserves the legitimate use of violence almost
exclusively to the state itself. This justifies the existence of military and police
forces that are tasked with the protection of the state and its citizens. This monopoly
is also why we have historically condemned, both legally and morally, the actions
of vigilantes. Those who take violence into their own hands without state sanction
(except in the most limited of circumstances) upset the balance of state authority,
and usurp the relationship between citizens and the state. But the state monopoly
on violence cannot go unchecked. Without some limits, real and perceived, the
state could use violence without justification to crush opposition. This is one of
the many problems with totalitarian state organization. In modern, democratic and
representative nation-states, violence must not be employed without some specific
justification. In other words, when the state uses violence the actors responsible for
that use must justify it on both legal and moral grounds.
The presumption that I set out above ensures that these justifications are offered, tested, and debated. This puts the onus on the state actor(s) who employ the
acts of violence. Instead of requiring those who are skeptical of the use of violence
(generally, or in any particular circumstance) to critique the violent action(s), this
puts the responsibility where it should lie: with the authorities who ordered the action(s). In fact, this shouldn’t seem all that novel. This is exactly the presumption
that we have with regard to the use of deadly force by police officers in the U.S. In
order to make police officers legally and morally accountable for the use of deadly
force, the expectation is that they must explain and justify their actions. There is
oversight of their actions (usually civilian oversight from outside the police department itself). If the use of deadly force is found to be legally insufficient or morally
problematic, there are measures in place to punish and/or admonish those who use
it. The same should hold true for state actors who employ violence on a larger scale,
or in other contexts (such as the one we have been evaluating here).
The second reason why we ought to acknowledge such a presumption against
the use of violence is that doing so gives us the moral standing (and perhaps even
the legal standing under principals of international law) to challenge the use of violence by nation-states that employ violent measures indiscriminately or illegitimately, but who seek to justify their own use of these state-controlled acts of violence.
Without the presumption against violence, on what basis could we possibly critique
the use of violence by a state like Syria for example? Like state actors who could indiscriminately sanction internal violence by police without challenge, nation-states
could even wield this power outside its borders without fear of reprisal or criticism.
This is where the criticisms of the Israeli policy of state-controlled assassination
become relevant. In the international community Israel has come under severe criticism for the use of targeted killings of known or suspected terrorists. This policy,
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which began with “Operation Wrath of God,” has been used to both punish those
who Israel deems to be guilty of terrorist plots and atrocities, and to preemptively
assassinate those who would (might, could) engage in similar actions. Historically
this has been an extremely controversial policy. The nations who criticize Israel for
this policy do so from a position that presumes that this sort of state-controlled use
of violence is impermissible. While such criticism has not stopped these actions,
the criticism does have an effect on how many view the Israeli policy of targeting
and assassinating suspected or known terrorists. Such moral suasion is vital in international discourse.
Taken together, these rationales give us a conceptual tool to both hold the use
of violence by the state (either internally or externally) in check, and the ground
to question the moral legitimacy of claims by states that their use of violence was
both necessary and justified. Absent a legitimate moral justification for the use of
state-controlled violence (such as assassination), the practice should be condemned.
And the onus to justify should be on the states (and, by extension, the state actors)
who employ the violent action(s). Those actors should be expected to explain how
the violent actions that were taken comport with the values and principals underlying the social order. My suspicion is that with many such actions ‒ particularly
unilateral actions like torture and assassination ‒ it will be evident for all to see that
the means employed do not comport well with these fundamental values and principals. This is especially true of modern liberal democracies.
When the actions of those we have entrusted with political and legal power do
not comport with our fundamental values and principals we have a serious problem.
Many of our fundamental values are enshrined in our legal principals. Adhering to
those principals, whether they apply directly or not, is a moral issue not just a legal
issue. If the U.S. government does not live up to the basic principals of democracy,
then how can that government expect to be accorded the status as a world leader?
This status comes not only with high military expenditures and operational mobility, but from knowing when to use military might and when not to. The latter is a
moral question as much as it is a policy issue.
The analogy to torture is particularly apropos here. Both of these state-controlled uses of violence should be condemned at every turn. International organizations and other nation-states have a responsibility to police themselves and others
when certain boundaries are transgressed. Conventions of international law and
basic moral theory both maintain that actions which demean and degrade human
life are illegitimate. Certainly actions of violence that violate the basic principals
of human dignity undermine our legal and moral orders; not only for the victims of
such actions, but for those who carry them out as well. This is particularly true of
torture. Do we really want to live in a world where torture is an accepted part of our
moral and legal universe? Thankfully, the answer according to most is “no.”
In conservative circles in the U.S. it has been recently argued that if so-called
targeted killings (state-controlled assassinations) are morally acceptable, then criticisms of torture make no sense. In other words, according to this logic, on the
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continuum of morally acceptable uses of violence by the state torturing someone
isn’t as nearly as bad as summarily killing them by the use of a drone or strike team.
Since most people are perfectly fine with the latter, why are they making so much
fuss about the former? This should give us serious pause. In my mind this logic
is backward. I would suggest that the widespread moral outrage against torturing
should lead us to a similar response against state-controlled assassination. If capturing, detaining, and torturing a political opponent (even a dangerous one) is morally
illegitimate then why wouldn’t killing him without any sort of adjudication be even
more outrageous? This question is particularly important to ask given the evidence
that the current policy being employed by the Obama administration is meant to
ensure that we take no captives. The “take no prisoners” approach is designed to
forestall criticism against detainee policies regarding questioning and military trial.
This seems just incredible to me. In order to side-step criticism about detainee treatment the policy is to just assassinate the people we don’t like? Do we really want
to condone this sort of use of state-controlled assassination? What does it say about
us as a people? Further, what does it say about us as a people that we ask our agents
(sometimes soldiers, sometimes not) to engage in such behavior?
Jeremy Waldron addressed this point precisely in his recent essay on targeted
killings. There, drawing on Kant, he says:
Such stratagems make murderers of our citizens, and whether the philosopher
can make sense of it or not ‒ whether with his analytical tool-kit he can plumb
the depths of ethos, honor, and tradition that underpin this distinction ‒ being
a murderer in this sense is not just a fact about having killed someone (like
being a soldier on active service), but something vicious one has become, a
dishonorable character one has taken on, that cannot be sloughed off just as
soon as the circumstances that call for the targeted killing have passed.32

The fact that we shield most of the citizens who carry out these assassinations
from the realities of violent conflict by placing them inside sanitized and institutionalized settings that look more like the video game parlors of our youths only heightens this point. We are teaching a whole generation that killing is nothing more
than a day at the office playing with the newest and more exciting gadgets one can
imagine. We are teaching them that they do not have to call themselves murderers
and assassins; they can call themselves anything they want.
Some might say that giving justice to those who lost loved ones in terrorist
actions changes this situation, that because a terrorist or group of terrorists have
killed that their lives are forfeit; that we have every right to exact this punishment or
revenge, or that we owe it to the families of the victims of terrorist actions. It may
very well be that justice demands that punishment or revenge be exacted upon those
who engage in such atrocities, but we live in the twenty-first century. Justice is not
a summary enterprise. We no longer live in the Wild West, where people come out
32
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with guns a’blazen. “Shoot first and ask questions later” is an anachronistic viewpoint, which has no place in the twenty-first century. Allowing our government
officials to act in this manner demeans us all. If the U.S. expects that national or
international criminals such as Slobodan Milosovec and Charles Taylor should be
subjected to interrogation, trial, and punishment, the U.S. government should play
its part to bring these people before the appropriate international organization. The
same should be said about those accused of terrorist actions. Assassinating them
summarily is not a morally appropriate option.

V
There are a whole host of criticisms against the argument I have offered which
I can anticipate. I would like to address one in particular, however. This is the argument that the principal of nonviolence I outlined above is already in place, that both
moral principals and norms of international law already presume that the state use of
violence is impermissible absent a showing of necessity. It will likely be suggested
that the line I am drawing is simply a little higher (or further) on the continuum. I
don’t really think this is the case, however. In the sorts of cases I have been alluding
to ‒ U.S. and Israeli state-controlled assassinations of known or suspected terrorists
‒ the presumption both in the population at large and amongst professional policy
wonks (including philosophers working in the arena of just war theory) seems to be
that these killings are perfectly acceptable. This puts the onus on those of us who
find such assassinations abhorrent to try and explain why.
When we cut through the rhetoric ‒ much of which is invariably driven by a
mixture of racism, religious intolerance, and ethnic hatred ‒ we can see that countries who employ drones or other mechanisms to hunt down and kill their enemies
are simply engaging in an ancient practice; assassinating those who oppose them.
When looked at in this light, most people should at least pause and consider more
seriously the moral implications of such actions. I am worried, though, that this
isn’t happening. The present perspective on state-controlled assassination, as it is
wrapped up in contemporary parlance, is eroding our traditional moral presumption
against using stealth or subversive means to eliminate political opposition. One
indication of this is the U.S. use of drones to kill American citizens outside the U.S.
Such cases are simply not part of the popular discourse about these actions. Is it
such a stretch to imagine the drones already being employed over the U.S. southwest being used in a similar fashion against other “unsavory” elements of the U.S.
or Mexican population (i.e., a “real” war on drugs)?
State-controlled assassination is by its very nature morally problematic. Liberal democracies in particular must come to grips with the complexities that such
a policy entails. We need to look in the mirror. The fear and hysteria that were
stoked by the Bush administration, and continued by the Obama administration, are
leading us down a dangerous path. By rushing to justify the use of state-controlled
assassination, Western philosophers and political theorists are enabling the use of
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policies that are morally and legally destructive in that they undermine the core of
basic liberal presumptions regarding the state and its permissible activities. Fascist
states spy on their citizens and those they deem to be dangerous elements, detain
their enemies secretly, torture them, and assassinate them without judicial review;33
liberal democracies do not. We should at least agree that the most extreme of these
activities ‒ state-controlled assassination ‒ is off limits. If not, where do we go from
there?
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The Myth of Fair Trial in International Criminal Law
Andrew Williams1

INTRODUCTION
A British humorist once summed up a common conception of fairness
‘Fairness is justice untainted by lawyers2
Of course that would not be the view of many people here today. Adherence
to the ‘rule of law’, to the notion of the ‘fair trial’, is considered a necessity in the
delivery of justice, the doing of justice if not a determinant of justice itself. It is a
recognised fundamental human right and in the context of the current glut of international criminal tribunals, it is a core value that defines their existence. We can
draw on numerous international instruments to prove the point3. Indeed, failures
in the construction of procedures that point to the operation of a ‘fair trial’ provide
a key area for academic critique. (Cambodia: questioning independence of judges;
Iraq: again issues of judges and limitation of charges).
But are we right in this presumption that a fair trial in the international criminal field is both possible and diserable? Are we right in embracing the term ‘fair
trial’ in such an approving and unquestioning way? Primo Levi, from a victim-witness perspective, perhaps touches the tension that lies beneath these questions:
If I were a judge, even though repressing what hatred I might feel, I would
not hesitate to inflict the most severe punishment or even death on the many
culprits who still today live undisturbed on German soil or in other countries
of suspect hospitality; but I would experience horror if a single innocent were
punished for a crime he did not commit4

I want to explore the possibility in this paper in the context of the world of international criminal law, particularly the range of tribunals that have been instituted
around the world to deal with the most serious crimes by way of judicial inquiry. If
we consciously incorporate into the category of international justice, and provide
with equal weight, truth commissions or even social healing processes, such as in
Mozambique, that do not involve a process of examination at all, and do not embrace the sense of fair trial because trials are not the issue, then this might be a false
premise. However, such processes are not entertained within the justice initiatives
1
2
3
4

Senior Lecturer in Law at the University of Warwick.
Guy Browning, ‘How to be Fair’ Guardian 2004.
See for instance the Special Rapporteurs’s 1994 report to the UM Commission on Human Rights, ‘The Right to a fair
Trial’E/CN.4?Sub.2?1994/24.
Primo Levo, The Drowned and the Saved (1989 Abacus) 153.
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provided with legal recognition, and when they are, the requirement of international
fair trial standards find their way back into view as critiques5
I want to suggest in any event that the concept of fair trial is hugely problematic, perhaps self-contradictory and even detrimental to any sense of international
criminal justice as a whole. In so doing I want to suggest that the notion of ‘fair trial’
belongs in part to the realm of myth. By this I mean in Roland Barthes terms a system that tends to simplify complex constructions, ‘gives them a natural and eternal
justification ... a clarity which is not that of an explanation but that of a statement of
fact.’6 In other words, myth as description of something taken for granted, which
can hide contradictions and challenges to its central values.
I want to explore this in four sections:
I. Definition of’ ‘fair trial’
2. Placing fair trial in the context of the purposes of international criminal
justice
3. Questioning fair to whom?
4. Implications for failure in accepted sense of fair trial

1. DEFINITION OF ‘FAIR TRIAL’
We could start by looking at the two terms separately. Straight dictionary definitions could be used. For ‘fair’ the words ‘impartial’, ‘just’, ‘equitable’ provide the
basis of our understanding.
The root of the term ‘trial’, is the verb to try. This produces a number of relevant references: to sift, to separate out, to refine, to purify, to test, to prove by testing
(Shakespeare: Merchant of Venice - which we always resort to in this country at least
when looking for some sort of age old allusion to justice). ‘Trial’ we might define than
as ‘examination by test’. One could argue that such testing is not supposed to be ‘fair’.
There is no natural association with fairness. The trial is supposed to be just that: a
trial for the accused: an examination, a test, a confrontation, a process that places the
evidence and impact of one’s wrongdoing firmly in the face of the perpetrator.
Something of this one can discern in the opening statements of the prosecutors
in recent trials. Listen to the opening line of David Crane the Prosecutor before the
Special Court for Sierra Leone in the trial Issa Sesay, Morris Kallon and Augustine
Gbao: “This is a tale of horror, beyond the gothic into the realm of Dante’s inferno...”
He goes on later in referring directly to the accused and their relationship to
Charles Taylor, Bockarie and Sankoh who allegedly (let’s adopt the fair trial language) masterminded the terrible events in Sierra Leone over the last decade:
5

6

The gacaca (gachacha) initiative in Rwanda for instance, which attempts to apply customary methods of community
hearings to deal with the massive backlog of prosecutions for genocide, have been criticized by Amnesty for failing to
adhere to ‘international minimum fair trial standards’. See Amnesty International Press release January 2004 at <http://
www.amnestvusa.orgicountriesirwandaldocument.do?id=80256AB9000584F68026C8C005E4CC6>.
Roland Barthes Mythologies (1993 Vintage) 143.
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These war crime indictees who now stand before this Tribunal, before this
country, before mankind to face justice, are the evil spawn of this unholy
union, this joint criminal enterprise […]

It is hard to interpret this as anything other than that the opportunity to confront has been grasped. It is florid but is it fair? Yes. Why? Because that is what
is expected of a prosecutor in an adversarial trial. Fair a1so perhaps because few
if any other opportunities exist to deliver this kind of examination/confrontation.
There are no other possibilities in the ‘justice’ system model being adopted across
international criminal law tribunals. All punishment is in isolation from the community in which the crimes were committed. Opportunities to write one’s memoirs (if
imprisonment is the sentence) as Levi said of Albert Speer.
The opening statement of Ms del Ponte the prosecutor at the Milosevic trial
includes a different type of introductory statement;
Everything, Your Honours, everything with the accused Milosevic was an instrument in the service of his quest for power. One must not seek ideals underlying
the acts of the accused. Beyond the nationalist pretext and the horror of ethnic cleansing, behind the grandiloquent rhetoric and the hackneyed phrases he used, the
search for power is what motivated Slobodan Milosevic. These were not his personal convictions, even less patriotism or honour or racism or xenophobia which
inspired the accused but, rather, the quest for power and personal power at that.

This may well be true. Alternatively it might be false or incomplete and it
might be that the tribunal will find differently, that they will find motives beyond
that expressed. But this is unlikely. The Prosecution will have adopted a story that
will frame all evidence presented. Is this fair? Yes, because the system of fair trial
allows the prosecution to adopt whatever plot it likes in presenting evidence. But is
it fair beyond that narrow construction? Why, before anyone has had the opportunity to consider the evidence should it be marshalled in such a fashion? Is this in the
interests of all concerned?
Of course, I am not examining the idea of ‘fair trial’ in its most accepted sense,
accepted, that is, in legal circles. This is reasonably well-settled ground, although
there are clear difficulties presented by the adoption of an adversarial process as
opposed to an inquisitorial one. Nonetheless, whatever system is adopted some basic components can be identified that look to encompass the whole process from
instigation of an investigation to sentencing. Chief amongst these are:
(a) Equality of arms between parties to the proceedings (UN Commission on
Human Rights Special Rapporteur on the right to a fair trial). This incorporates such
matters as right to know the charges; trial without undue delay; right to counsel;
right to call witnesses and cross-examine prosecution witnesses etc
(b) Proceedings should be public (with some minor exceptions).
(c) Presence of the accused is a little more debatable but is a requirement under
the ICC (Article 63).

The Myth of Fair Trial in International Criminal Law

392

There is no need to go into great detail about the components. The international standards can at least be gleaned from several of the human rights conventions
(ECHR, ICCPR etc) and the work of the UN Human Rights Commission. But these,
and the international criminal initiatives that base their rules of procedure with them
in mind, have emerged from a certain context. That context is essentially domestic
and individual in the sense of their relation to protecting the individual against the
power of the State system. This has prompted M. Cherif Bassiouni to point out:
Rules of procedure and evidence are the product of certain experiences in a
given national legal system. They fit into a coherent whole within that system,
reflect certain values and produce an equilibrium in the overall process7.

Can we refer to the development of international criminal law in the same
light? This would be very difficult given the breadth of experiences and events
that tribunals are currently examining and the widespread nature of their locations.
Consequent1y, we might be prompted to at least ask the question whether the so-called accepted standards of ‘fair trial’ are applicable in the charged atmosphere of
international criminal trials?
To do so we really need to look at the nature of the context and how conceptions of fair trial can be placed within it.
But who are the parties? How are they determined?
Kosovo report shows how many issues never get to trial - where’s the fairness
in that NB Gerry Simpson The Show Trial.

2. PLACING FAIR TRIAL IN THE CONTEXT OF THE
PURPOSES OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
What are the-purposes behind international criminal law initiatives? We should
match these with the requirements for fair trial to discern the relative importance of
a set of procedures.
We are immediately faced by a problem here. Our definition of fair trial is an
individualistic defendant centred concept. And yet the demands laid upon the modem processes of international criminal justice go so much deeper and wider than
that. The ICTY emanated from UN Sec Council resolution 808 with the express aim
of contributing to the restoration and maintenance of peace. Dembour and Haslam
remind us that the ICTY a1so acknowledges its self-accepted role as a ‘tool for
promoting reconciliation’. We a1so hear from May etc that there is a point to the
establishment of a history of atrocity that will bear testimony to the unacceptable
behaviour meted out by people for future generations to note and abhor. President
Jorda of the ICTY referred to the aim to hear the voices of the victims in a solemn
7

This comment appears as part of an extraordinary introduction to Richard May’s and Marieke Wierda’s International
Criminal Evidence (2002 Transnational Publishers) at xv, which slams the uncritical nature of the book at the same time
as praising its value.
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but public forum, so as to: “assuage their suffering and help them to reintegrate into
a society which has been reconciled8”.
These are grand ambitions but all have been cited in relation to international criminal law initiatives. Nurnberg alone has been interpreted as contributing to all these aims.
In this context we could say the trial should only be a component of that justice system. That many aspects of the delivery of justice, or history formation, or
reconciliation demand alternative and non-legal approaches. But when we examine
the initiatives designated as elements of a trend towards an international response to
the most serious crimes, we can see that largely what is meant is the trial of individuals. Other unofficial or even official initiatives undertaken do not come within the
compass of judgment. lf they do they are seen as secondary to the main purpose of
the trial process. (Indeed the Chief Prosecutor of the ICTY Louise Arbour actively
tried to dissuade a truth and reconciliation commission from being set up in Bosnia.
The President of the ICTY was more supportive but if you read his speech in 2001
welcoming the new commission you find it laden with warnings and criticisms not
to step on the toes of the tribunal9).
This is such a restrictive notion of determining responsibility and determining
judgment. But it is one I suggest that is inevitably framed by the fair trial delineation. The endorsement of the notion of the rights to fair trial in the international
justice dimension immediately restrict legitimate attempts at doing justice on an
international scale. How? Because they focus all attention on the individual not on
the context, not on the suffering. President Jorda again:
Is not the mission of the International Tribunal to analyse all of the historical,
political, sociological and economic causes which converged to give rise to
the war. Instead, it must review what happened only from the specific angle
of the criminal responsibility of the perpetrators.

Also problems of limiting the scope or tribunals in time, the ICTY for instance
is aiming to complete investigations by the end of this year (2004) and bringing all
first instance trials before the end of 2008. As a consequence it is maintaining its
remit of only prosecuting the ‘main political and military figures’ and preparing
to refer all other cases to national courts. The adherence to these arbitrary cut-off
points is understandable from a practical perspective10 but is that really in the interests of justice? Particularly when deep concerns over the conduct of national
war crimes courts have been expressed. Devolving responsibility to tribunals with
suspect records in relation to the values that purportedly underlie the whole international criminal justice system (if we can call it that) surely betray every prosecution
and not just those found at fault.
8
9
10

http://www.un.org/ictv/pressreal/p591-e.htm The Hague, 17 May 2001
http://www.un.org/ictv/pressreal/p591-e.htm The Hague, 17 May 2001
Human Rights Watch Report ‘ Justice at Risk; War Crimes Trials in Croatia, Bosnia & Herzogovina, and Serbia and
Montenegro’ October 2004 <http://hrw.org/reports/2004/ictyl004/icty1004.pdf> which highlights concerns over ethnic bias
in verdicts, cases where evidence did not support the charges, individual defendants treated as a group in prosecution,
failures in witness protection etc.
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Establishing the truth - can a verdict of guilty or not guilty ever fulfil that demand?
Is it about crime control and punishment in which case the verdict fulfils a need and the
whole process merely is a method of finding good reasons for reaching that decision?
Is it about establishing and apportioning responsibility? Unfortunately the methods of international criminal tribunals adopted are incapable of achieving this. The individualistic form ensures that the focus is shifted to establishing the responsibility of a
particular individual for a particular crime. By definition therefore the tribunals cannot
apportion responsibility. That would require a different method, one more akin to the
public inquiry (seen in the UK in recent years, particularly the Baha Mousa Inquiry).
Is it about addressing impunity? If so, the current form of trial probably does
little more than serve to avoid presenting falsehoods as truth in the prosecution of
individuals. In other words, due process rules ensure that an individual is not convicted or released on the basis of evidence which is false. Thus the international
criminal trial as currently practised cannot be a venue of neutrality. It is biased as
soon as a defendant is put on trial. That limits the scope of truth finding to determine
responsibility for that one person for crimes alleged to have been committed whether by that person or others on his/her command.
Attaining reconciliation: in what ways can a trial ever achieve this?
This raises the next question. For whom are these trials fair?

3. FAIR TO WHOM? THE VICTIM?
Historically, the greatest omission from the concept of fair trial has been the
victim. Despite attempts at protection the mockery made of the trial process in the
Milosevic trial (time drawn out ‒ political capital ‒ the image of Milosevic cross
examining witnesses) puts the fairness issue into perspective.
Witness cross examination in the Milosevic trial: anyone who views the transcripts will see the extent to which survivors of crimes against humanity are subjected to an extraordinary barrage of questions from Milosevic that the presiding judge
is powerless to prevent. Witnesses may be anonymous but how does that protect
them against the experience? How does it assuage their suffering? That is the consequence of an adversarial process that is trying to legitimate itself to itself.
Two researchers Dembour and Haslam have examined one of the ICTY trials (Krstic) and the treatment of ‘victim-witnesses11. They rightly ask some searching questions
as to the purposes of witness testimony. Do they ‘set the scene’ factually or emotionally?
How is their testimony determined relevant? What happens to parts of their
stories that the legal process deems unnecessary to the proceedings? Is there not a
danger that their testimony, restricted by the notion of ‘fair trial’ silences rather than
gives voice to their experiences?
The result is not an exercise in therapeutics. The trials do not convey any sense
of resolution or reconciliation. The only recompense ultimately is a guilty judgment.
11

Marie-Bénédicte Dembour and Emily Haslam,‘Silencing Victims? Victim-Witnesses at War Crime Trials’ (2004) EJIL 151177.
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Nothing less will suffice. That’s fine as long as the judgments continue along
that path. But what about the impact upon the individual victim-witnesses? Dembour and Haslam do not restrict their criticism to cross-examination by the defence.
They also point out the insensitivity of examination in chief. Such concerns are familiar to those within the British system. Experiences of victims feeling abandoned
by the process and doubly abused in the trial format and second level victims (family, community of victims) who are excluded from the whole event have prompted a
great deal of questions on the need/desirability of greater involvement by victims.
Some of the responses such as victim impact statements have themselves been criticised for their undue effect of capital criminal trials.
Such issues are surely magnified countless times for those communities visited by genocide. And the sense of dislocation from the process must also be equally
magnified. Why else the need to look towards truth and reconciliation initiatives?
The recognition that the victim should be better treated within criminal trial has,
however, been gaining ground over recent years. ‘Victim participation’ as a principle,
has underscored initiatives for change in some jurisdictions (particularly in the USA
with the introduction of victim impact statements, for instance) and has prompted some
shift in the rights balance in favor of victims of crimes. In the EU a proposal for legislation establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of
crime has been introduced and stands every chance of requiring all EU Member States
to develop their criminal justice systems accordingly12. The proposed directive explicitly
points to the victims of terrorism as a class worthy of protection, which suggests that the
victims of international crimes should be treated in a similar fashion. In prompting the
proposal the EU Commission noted that ‘terrorism victims can be under much greater
public scrutiny and often have a much greater need for social recognition and respectful
treatment by everyone, whether practitioners, the media or individuals’13.
Provisions include rights to information, access to support services, to be heard and to make interventions during the trial, to protection from intimidation during questioning, and to have decisions not to prosecute reviewed. The provisions
are extensive and although leave states with the discretion on how to implement
them, provide a fairly clear set of standards.

THE VICTORS?
Our slavery to procedure in an attempt to produce a fair trial can also be used
to restrict those matters upon which these tribunals are to provide judgments on
atrocious events for the benefit of the whole world community.
By focusing on the individual defendants (a particular product of the fair trial
as defining characteristic of international justice theory) the opportunity to select a
12
13

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing minimum standards
on the rights, support and protection of victims of crime COM/2011/0275 final as <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:5201IPC0275:EN:HTML>.
Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The Economic And Social Committee
And The Committee Of The Regions ‘Strengthening victims’ rights in the EU
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2O11:0274:FIN:EN:HTML>.
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class of accused presents itself which in turns denies (or seems to in practice) the
possibility of finding culpability elsewhere. Thus we have not seen any case investigated by the prosecutor on the basis of the NATO bombing campaign in Kosovo
even though Article 1 of the ICTY Statute establishes the competence of the tribunal to include the “power to prosecute persons responsible for serious violations of
international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia
since 1991.”
The President of the Tribunal has said:
the Tribunal’s priority should be to try the highest ranking military and political leaders, that is, those who through the great responsibilities which were
theirs and the seriousness of the crimes ascribed to them by the Prosecutor
truly endangered international public order.

This is the self-imposed remit. In other words do not attempt to draw the Tribunal into a political game. (One could point to the Report to the Prosecutor on the
NATO bombing campaign but this has been roundly condemned by a significant
number of academics who doubt the reasoning behind the recommendation not even
to investigate allegations of crimes.)
The role of the UN and individual Western States also seems to lie outside the
ambit of any trial unless a case is specifically addressed towards an individual from
any such entity. This provides the tribunal with the excuse to deny defences based
on the contribution of other agencies other than the accused to any particular crime
(Milosevic has consistently used NATO as foil in his defence.).
Other examples of the avoidance of responsibility can be discerned with the
role of the UN, the USA, France in Rwanda, the USA, the UK and other western
nations in Iraq. What price the inclusion of consideration of these states in the judgment that tribunals are there to provide?

THE SOCIETIES IN WHICH ATROCITIES HAVE
OCCURRED?
We might also ask whether only lip service is really applied to this constituency.
Where are they represented? Only through the victims and the perceptions of
the prosecutor.

HUMANITY OFFENDED?
Given the nature of crimes associated with international criminal law and the
emphasis placed on the offence to humanity that results from the commission of
those crimes, can we begin to talk about ‘fairness’ in relation to the international
community when thinking about international criminal trials? That would probably
take the matter into an absurd dimension or at least one that was impossible to provide any concrete definition. How would such a perspective be recognised?
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Perhaps the starting point should be different. Perhaps we should begin with a
proposition that all international criminal trials are constructed first and foremost on
a principle of fairness to all humanity. In other words, these tribunals exist because
the international community believes they represent a fair means for addressing the
concerns of the international community. Whether they also fulfil a moral imperative (in so far as they aim to erase impunity for the commission of atrocities) is a
secondary consideration.
But how far can we really take this proposition? Is this a matter of fairness or
simply politics? If we understand fairness as HLA Hart once did, we could say fairness in this context was the recognition that all individuals are global citizens. As
such they are obligated to take on burdens in response to the benefits they receive
from the global society. Those benefits are all associated with global order, which
all states contribute to. One of the burdens must therefore be to subject oneself to
international prosecution should you offend the global citizenry through universally
reprehensible crimes, those which offend humanity regardless of context. A fair
trial would have to acknowledge this dimension of humanity. It would embrace the
need not only to obtain the ‘truth’ but to memorialize it. Otherwise what would be
the point, from the perspective of humanity, if trials were only concerned with conviction and punishment? If the aim was purely to impose ‘just deserts’ do we really
need the long drawn out process of tribunal hearing? Churchill’s perhaps tongue in
cheek proposal to liquidate the top echelons of the German political and military
establishment would probably not have been objectionable to public opinion at the
time. But of course any responsibility assumed in the name of humanity must look
beyond immediate political and emotional attitudes.
Do we see any of this in international criminal tribunals? Some elements are
visible. There has been explicit reference to memorializing the ‘truth’ of crimes in
the formative work of tribunals. The question is whether they really fulfil this aim
or indeed are failing in this endeavour. To be fair then the trials must not only be
capable of meeting the needs of global humanity but also delivering on that demand.

4. IMPLICATIONS FOR FAILURE IN ACCEPTED SENSE
OF FAIR TRIAL
The final issue that the concept of ‘fair trial’ produces is: what happens if there
is a failure within its own terms? Can we really see any effective sanction? We have
domestic conceptions left adrift here. It will be up to the judges to decide if any procedural failure should undermine the prosecution. But if there is no sanction are we
not left with an empty vessel/right? But isn’t this inevitable given the seriousness
of the crimes concerned? Can we really contemplate a situation whereby a figure of
evil such as Hitler, Pol Pot, Saddam Hussein, would ever be acquitted/released on
the grounds of a technical or even substantial breach of the rights to fair trial? The
ICC Statute Article 69(7) does at least state:
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Evidence obtained by means of a violation of this Statute or internationally
recognised human rights shall not be admissible if:
(a) the violation casts substantial doubt on the reliability of the evidence; or
(b) the admission of the evidence would be antithetical to and would seriously
damage the integrity of the proceedings).

Regardless, the argument may be that adhering to an objective sense of fair
trial is a necessary political move to legitimize the process for the population left
behind in any conflict area (particularly one that remains volatile), which has not
rejected the accused as ‘evil’. But in reality adherence to ‘fair trial” seems an inadequate tool to achieve that legitimacy. Nuremberg has been dogged by c1aims of
victors ‘justice and the ICTY is seen as an instrument of the West in Serbia. The
only persuasive evidence of fairness would actually be an acquittal. And the political consequences of such a verdict for a high profile figure such as a Milosevic or a
Karadic or a Charles Taylor would be highly dangerous.

CONCLUSION
So long as we parade a catalogue of procedures and roles as (absolute) determinations of ‘fairness’ in the context of international criminal tribunals, we will
continue to restrict the notions of justice to a formalistic interpretation. Given the
potential scope of international criminal justice as it has developed in recent times,
this would be an unhealthy development. It might even provide critics of the ICC,
predominantly the USA14, with yet more arguments for why such an institution
should be resisted. If legal technicalities are perceived as reasons for justice (in its
general and international meaning) not being seen to be done, for perpetrators of
the most serious crimes not being brought to book, then the whole system might be
crucially undermined.
Bassiouni tells us that you cannot transpose domestic criminal processes to
the international arena. These are the products of local cultures, negotiations undertaken in societies over prolonged time-scales, with deliberations designed to find
acceptance within communities for the administration of justice. No such context
exists in the international field. Whatever the presence of a developed human right
to a fair trial this does not take into account the complexities presented by differing
scenarios emerging from atrocities. Can we really compare the crimes under the
system of apartheid with the mass killings that took place in Rwanda? Can we compare the need for judgment against the regime of Nazi Germany with the political
evil of Chile under Pinochet? Is it possible to deal with the almost incomprehensible
nature of ‘crimes’ through a standardized medium? Isn’t there a danger that such
an approach will actually standardize or normalize conceptions of ‘evil’, will make
14

Human Rights Watch December 2004 ‘The United States intensified its assault on international justice with Congress’
approval yesterday of the “Nethercutt Amendment”, Human Rights Watch said today. This provision, part of an overall
spending bill, mandates withholding antiterrorism funds and other aid from countries that refuse to grant immunity for U.S.
citizens before the International Criminal Court. http://hrw.org/english/docs/2004/12/0S/usint9794.htm
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the Holocaust indeterminable from the treatment of POWs in Uganda or Abu Graib
for that matter, or even indeed from the increasingly common place murder on our
doorsteps? Can we really hope to achieve justice in the same way for all these occasions across all times and space?
After this critique, the obvious question is: well what do you propose? Dembour and Haslam who have so usefully pointed out the limitations of the treatment
of victim – witnesses do little to offer us with alternative approaches. We have
become so enamored with our limited conceptions of fair trial that it is difficult to
even imagine an alternative. That is the power of an institutional narrative that is
promulgated from all angles and at all times. It is a story of an approach to doing
justice that is self-defining and self-referential.
What then is the alternative or alternatives? How can we ensure that the aims
of justice (all those ambitions towards reconciliation and healing, the recording of
history, a warning to others, the construction of an international community committed to responding to crimes of such magnitude, and of course the primary purpose according to Richard May of determining the guilt of the accused) are done?
If our response is to say, no tribunal can achieve these broad aims, then why
are we privileging these international arrangements without addressing the other
components in an effective way? Why are our institutions not more fully engaged
in devising strategies and methods to deal with the other aspects? And why are we
not challenging the potential damage done by failing to incorporate these other aims
into our processes for doing justice?
Such questions can be easily dismissed by saying: this is the political realm.
That falls outside the domain of law. But only if we choose to define law in such a
narrow and self-referential manner.
Let us however accept the claim that individuals responsible must be brought
to justice, a claim difficult to challenge I admit, and this is a priority, an aim above
all else. Whatever else we do this must be achieved, is the gist. If that is to happen,
what better way than that devised and accepted as fair trial rights to construct our
approach? If we are talking about the main military and political figures, we know
with little if any doubt that the outcome is predetermined. It would be ludicrous to
believe that Saddam Hussein will be found not guilty. Or Milosevic. or Hitler, if he
had been tried. This is inconceivable. Does the sight of a figure such as Slobadan
Milosevic cross examining victim-survivors of crimes against humanity, delaying
the trial at all points, using every opportunity to promote an alternative history for
consumption by his compatriots through the televising of every session, really create anything other than a myth of fair trial, a myth sustaining an otherwise show-trial
with outcome pre-ordained but with consequences damaging to all the other aims
of international criminal justice? The repeated failure to bring to these Tribunals
issues such as those raised in the Kosovo report, or the Iraq War crimes report, or
the culpability for others behind the scenes as might be the case in the Iraq Special
Tribunal merely encourages the assumption of show-trial. No amount of rights under fair trial will dispense with that critique.
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Perhaps then we should rather only see the ‘great trials’ as providing templates
for lower courts to deal equitably with those not so well identified with a culture of
crime, the minions prosecuted in local war crimes courts. That seems to be a powerful
argument. Except when we look at the delivery. The national courts of the former
Yugoslavia, Cambodia, East Timor, and Iraq have all been subject to intense criticism
for their failure to provide fair trials. That does not necessarily mean that the idea is
flawed, merely its execution. But it contributes to the sense of illusion in relation to
the reality of ‘fair trial’. Where there is a possibility of myth creeping into the aura
of fairness in the attainment of judgment against the perpetrators of the most serious
crimes, the whole system becomes discredited. No amount of adherence to those individual rights to fair trial will address this problem. It may even support it.
What are we left with? The need for a re-imagination. The influence of legal
procedure perhaps needs to be tempered with the other aims of international justice.
Should we really be offended by the sight of lawyers imposed on Milosevic? Would
it be so detrimental to justice if victim-survivors were not subjected to cross-examination but rather investigation in line with the inquisitorial system? Would the production of an archive presented to a tribunal as a body of work dealing with context,
history, impact and consequence be that abhorrent when faced with the magnitude
of crimes under review? Would the possibility of appeals against judgments by victims as possible in the Cambodian tribunal system be truly unacceptable? Would
the presence on a tribunal of non-lawyers be that objectionable? Would a complex
but conjoined strategy for dealing with all the aims of international justice be that
ridiculous? Would greater adherence to the methods and values underpinning the
South African Truth and reconciliation process be a better template than a standard
form of’ ‘fair trial’?
None of this would preclude the possibility of defence. None of it would
prevent an alternative perspective. It might require a different role of prosecutor,
perhaps different organs altogether. But would it be more possible to envisage justice extending beyond the narrow confines created for it by adherence to a myth?
ICTY
Statute of ICTY

Article 1
Competence of the International Tribunal
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the
present Statute.
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Rule 39
Conduct of Investigations

(Adopted 11 Feb 1994, revised 30 Jan 1995)
In the conduct of an investigation, the Prosecutor may:

(i) summon and question suspects, victims and witnesses and record their statements, collect evidence and conduct on-site investigations;
(ii) undertake such other matters as may appear necessary for completing the
investigation and the preparation and conduct of the prosecution at the trial, including the taking of special measures to provide for the safety of potential witnesses
and informants;
(iii) seek, to that end, the assistance of any State authority concerned, as well
as of any
relevant international body including the International Criminal Police Organization
(INTERPOL); and
(iv) request such orders as may be necessary from a Trial Chamber or a Judge.

Rule 68
Disclosure of Exculpatory and Other Relevant Material
(Adopted 11 Feb 1994, revised 30 Jan 1995, amended 12 July 200l, amended
12 Dec 2003, amended 28 July 2004)
Subject to the provisions of Rule 70,
(i) the Prosecutor shall, as soon as practicable, disclose to the Defence any material which in the actual knowledge of the Prosecutor may suggest the innocence
or mitigate the guilt of the accused or affect the credibility of Prosecution evidence.
(ii) without prejudice to paragraph (i), the Prosecutor shall make available to
the defence, in electronic form, collections of relevant material held by the Prosecutor, together with appropriate computer software with which the defence can search
such collections electronically.
(iii) the Prosecutor shall take reasonable steps, if confidential information is
provided to the Prosecutor by a person or entity under Rule 70 (B) and contains
material referred to in paragraph (i) above, to obtain the consent of the provider to
disclosure of that material, or the fact of its existence, to the accused.
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(iv) the Prosecutor shall apply to the Chamber sitting in camera to be relieved
from an obligation under paragraph (i) to disclose information in the possession of
the Prosecutor, if its disclosure may prejudice further or ongoing investigations, or
for any other reason may be contrary to the public interest or affect the security interests of any State, and when making such application, the Prosecutor shall provide
the Trial Chamber (but only the Trial Chamber) with the information that is sought
to be kept confidential.
(v) notwithstanding the completion of the trial and any subsequent appeal, the
Prosecutor shall disclose to the other party any material referred to in paragraph (i)
above.

Rule 68 bis
Failure to Comply with Disclosure Obligations
(Adopted J3 Dec 2001)
The pre-trial Judge or the Trial Charnber may decide proprio motu, or at the
request of either party, on sanctions to be imposed on a party which fails to perform
its disclosure obligations pursuant to the Rules.

Rule 69
Protection of Victims and Witnesses
(Adopted 11 Feb 1994, amended 15 June 1995, amended 2 July 1999, amended 13 Dec 2001)
(A) In exceptional circumstances, the Prosecutor may apply to a Judge or Trial
Chamber to order the non-disclosure of the identity of a victim or witness who
may be in danger ar at risk until such person is brought under the protection of the
Tribunal.
(B) In the determination of protective measures for victims and witnesses, the
Judge or Trial Chamber may consult the Victims and Witnesses Section.
(C) Subject to Rule 75, the identity of the victim or witness shall be disclosed
in sufficient time prior to the trial to allow adequate time for preparation of the
defence.
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UN Sec Council RESOLUTlON 808 (1993) ICTY
Expressing once again its grave alarm at continuing reports of widespread violations of international humanitarian law within occurring the territory of the former
Yugoslavia, including reports of mass killings and the continuance of the practice
of “ethnic cleansing”.
Determining that this situation constitutes a threat to international peace and
security.
Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to
bring to justice the persons who are responsible for them.
Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the
establishment of an international tribunal would enable this aim to be achieved and
would contribute to the restoration and maintenance of peace.

Un Sec Council RESOLUTION 955 (1994) Rwanda
Expressing once again its grave concern at the reports indicating that genocide
and other systematic, widespread and flagrant violations of international humanitarian law have been committed in Rwanda.
Determining that this situation continues to constitute a threat to international
peace and security.
Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to
bring to justice the persons who are responsible for them.
Recebido em: 09/09/2012.
Aprovado em: 16/09/2012.

Unidades de Polícia Pacificadora, preservação
de direitos fundamentais e direito penal do
inimigo na policontexturalidade: autopoiese
e acoplamentos estruturais do sistema
jurídico no Estado Democrático de Direito
Pacifying Police Units, and preservation of
fundamental rights in criminal law of the enemy
policontextuality: autopoiesis and structural
coupling of the legal system in a democratic state
Fernando Antonio da Silva Alves1

RESUMO
As Unidades de Polícia Pacificadora são uma experiência de destaque na área
de segurança pública, baseadas numa forma peculiar de intervenção estatal sobre
a criminalidade. Diante de tal realidade, busca-se analisar até que ponto as atuais
políticas de pacificação podem introduzir elementos da teoria do “Direito Penal do
Inimigo”, desenvolvida por Jakobs, como forma de se redefinir uma intervenção
penal baseada em esquemas bélicos típicos de um direito penal de emergência. A
teoria de Jakobs busca no paradigma do inimigo a distinção trazida na teoria sociológica de Luhmann entre indivíduo e sociedade, para, no direito penal, comunicar
essa diferença no âmbito de aplicação das leis penais, na dicotomia entre cidadãos
e inimigos. Adota-se a metodologia da teoria dos sistemas sociais autopoiéticos,
observando-se condutas sociais sob a forma de operações peculiares do sistema jurídico, resultantes de acoplamentos estruturais entre sistemas sociais distintos como
a mídia, a política e a economia. A análise de como sistemas parciais podem projetar
suas repercussões no sistema jurídico, na aplicação da norma penal a setores excluídos da sociedade, serve de contribuição fundamental num estudo criminológico
que alie um conhecimento crítico da dogmática penal com aspectos sociológicos
da teoria dos sistemas sociais. Analisa-se, desta forma, modelos penais como o da
segurança cidadã, que no marco do populismo penal podem desenvolver todo um
âmbito de responsabilização individual do criminoso, visto agora como alvo de uma
intervenção militar baseada no desarmamento, obtido pela paradoxal via transversa
da ocupação bélica, sustentáculo das novas estruturais policiais montadas no cenário espaço urbano.
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ABSTRACT
Pacifying Police Units are outstanding experience in the area of public

safety,
based on a peculiar form of state intervention on crime. Faced with this reality, seeks to
analyze the extent to which current policies of appeasement could introduce elements
of the theory of “Enemy of the Criminal Law”, developed by Jakobs, as a way to reset
a penal intervention schemes based on a typical military duty criminal emergency. The
theory Jakobs search paradigm to distinguish the enemy brought in Luhmann’s sociological theory of individual and society, in criminal law, communicate this difference
in scope of the criminal laws, the dichotomy between citizens and enemies. Adopts the
methodology of the theory of autopoietic social systems, observing social behavior in
the form of operations peculiar to the legal system, resulting from structural couplings
between different social systems as the media, politics and economics. A partial analysis
of how systems can project their impact on the legal system, the implementation of criminal provision to marginalized sectors of society, serves as a major contribution to criminological study combines a critical understanding of criminal dogmatics with sociological aspects of the theory of social systems. It is analyzed in this way, as the criminal
models of citizen security, which in March penal populism can develop a whole scope
of individual criminal responsibility, now seen as a target for military intervention based
on disarmament, obtained by paradoxical means of transverse military occupation, the
structural backbone of the new mounted police in urban setting.

KEYWORDS
Pacifying Police Units; Security; Social systems; Fundamental rights.

INTRODUÇÃO
Em 15 de abril de 1996, em Acari, comunidade do Rio de Janeiro, o pequeno
garoto Maicon de Sousa Silva, uma criança de apenas dois anos de idade, foi morto,
vítima de uma bala perdida, resultante de uma intervenção de policiais militares no
local, que atiravam desordenadamente, supostamente atrás de bandidos, sem temer
o risco de atingir a tiros crianças que estivessem por perto, brincando no local.2O
relato dramático da morte de Maicon, baseado no depoimento de sua mãe, colhido no trabalho de pesquisa desenvolvido por Barbara Musumeci, Tatiana Moura e
2

A tragédia em Acari deu origem ao Boletim de Ocorrência nº 102396/96, que gerou inquérito policial, posteriormente
arquivado. Restou à família da vítima requerer uma indenização junto ao Estado, por via judicial. SOARES, Barbara
Musumeci. Auto de resistência. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009, p. 18.
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Carla Afonso, dentro do Projeto de Apoio a Familiares de Vítimas das Chacinas, foi
publicado no ano de 2009 e merece aqui o devido destaque:
Era uma tarde de sol. Maicon tinha dois anos e seis meses. A favela estava na
maior tranquilidade e as crianças brincavam de correr umas atrás das outras.
O Maicon era o menorzinho e corria sorrindo atrás do irmão e dos amiguinhos. Enquanto brincavam, eu costurava e o pai consertava a bicicleta.
De repente, policiais do 9º BPM entraram atirando sem direção. Só se ouviam
os gritos das crianças. E os gritos passavam medo. O pai do Maicon sentiu
uma dor e correu na direção dos tiros. Deparou-se com o filho estirado, ensanguentado, e gritou “Maicon! Não! Não! Não! Não! Não posso acreditar
no que vejo”. Ao ouvir os gritos de José, corri também e perguntei: “Cadê
o Maicon?!”. “Olha lá”, berrou ele. Corri desesperadamente, tirei meu filho
do chão, abracei-o e percebi que meu filho moreninho estava vermelho. O
sangue lavava seu pequeno corpo e eu, abraçada com ele, gritava: “Socorro,
meu filho está morrendo!” 3.

No dia 13 de dezembro de 2005, a comunidade de Vigário Geral foi invadida
por policiais e traficantes oriundos da localidade Parada de Lucas, que, portando
coletes, sequestraram cerca de onze jovens4. As especulações da investigação criminal sobre o caso é que os jovens foram levados a Parada de Lucas, espancados e
mantidos em cativeiro. Destes, o jovem Douglas Roberto Alves Tavares, de 16 anos,
nunca mais retornou para casa. Segundo sua mãe, Denise Alves Tavares, Douglas
foi levado pelos policiais de Vigário a Geral até Parada de Lucas, onde foi entregue
e morto por traficantes locais. O fato teve grande repercussão nacional.
Estas são duas facetas nebulosas da imagem da Polícia no estado do Rio de
Janeiro, que nos últimos anos o governo estadual tenta modificar, A partir da criação das chamadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o governo fluminense
buscou mostrar a sociedade e à opinião pública que a polícia do Rio de Janeiro não
era mais uma polícia de chacinas, mas sim uma polícia de pacificação. Dentro desse
aspecto foi dado grande relevo midiático às iniciativas na área de segurança do governo fluminense, como poderá ser visto adiante.
Em matéria publicada na Revista Piauí, tanto as UPPs, quanto o responsável
direto por sua implementação, funcionamento e sucesso (o secretário de segurança José Mariano Beltrame), são mostrados aspectos de uma nova forma de policiamento desenvolvida em um grande centro urbano do país, apresentado como o
maior e mais eficaz investimento em segurança da história do Rio de Janeiro.5É
contado o início do projeto de implementação desta nova forma de policiamento, a
contribuição dada pela experiência colombiana, com a aplicação das políticas criminais de mano dura, que reduziram os índices de violência nas cidades de Bogotá
3
4
5

SOARES, Op. cit., p. 20.
Em função desse episódios foram instaurados na Polícia Civil e no Ministério Público fluminense, respectivamente, o
inquérito policial nº 08/06 e o processo penal nº 2006.001.030127-6. SOARES, Ibid. p.34.
TARDÁGUILA, Cristina. Polícia, câmera, ação: como as Unidades de Polícia Pacificadora ocuparam dez favelas e todo o
noticiário do Rio. Revista Piauí. São Paulo: nº 47, agosto, 2010, p. 57.
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e Medellín, além de sua idealização para a realidade do Rio de Janeiro. Colhe-se
na reportagem a opinião dos moradores das áreas ocupadas por UPPs: os principais
responsáveis pelos índices de aprovação popular do atual governador, cujos votos o
levaram à reeleição, bem como são ouvidas opiniões diferentes sobre o êxito futuro
de tais unidades policiais, instaladas em áreas outrora ocupadas pelo crime organizado e por redes de narcotráfico. Fala-se em pacificação num Rio de Janeiro onde,
até poucos anos atrás, as cenas da bela paisagem carioca de praias e montanhas eram
maculadas por episódios envolvendo tiroteios entre a polícia e bandidos em plena
luz do dia, em vias públicas habitáveis, repletas de pessoas correndo apavoradas;
ou da truculência e violência policial, com casos de civis, entre mulheres, velhos e
crianças, mortos por balas perdidas, nos confrontos entre policiais e bandidos nos
morros e favelas da metrópole fluminense.
Entretanto, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que as Unidades de
Polícia Pacificadora estão aptas a realizar um modelo de policiamento consentâneo
com o Estado Democrático de Direito? Será que sua implementação não é mais
uma obra da integração perversa entre repressão estatal e narcotráfico, que leva um
ambiente urbano inteiro a viver a realidade de um Estado policial? Ou será que o
modelo de política criminal adotado no estado do Rio de Janeiro, com perspectivas
de expansão territorial para outras regiões do Brasil, não corresponde apenas à velha
saída do direito oficial, ao promover uma prevenção geral do sistema penal, baseado
na distinção entre infratores e cumpridores de condutas lícitas?
Uma das principais indagações deste estudo é perceber até que ponto o surgimento
e desenvolvimento das UPPs pode ou não materializar o que o jurista alemão Günter
Jakobs definiu como “Direito Penal do Inimigo”, um direito onde a intervenção do sistema penal diferencia seletivamente seus destinatários entre cidadãos e inimigos.6 Não
obstante expoentes da doutrina nacional considerarem precipitadas as reflexões acerca
da empregabilidade da teoria de Jakobs no Brasil, entende-se nesse estudo que o conceito de inimigo, ao menos analisado nesse texto, não se diferencia muito da conotação que
o citado jurista alemão possa dar a integrantes de redes organizadas do crime, tais como
os representantes do narcotráfico e da criminalidade transnacional.

AS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA NO RIO DE
JANEIRO: UMA POLÍTICA CRIMINAL DE ESTADO OU
DE SOCIEDADE?
As Unidades de Polícia Pacificadora, ou simplesmente UPPs, tornaram-se a
maior vitrine das políticas de segurança pública não só no governo do Rio de Janei6

Nesse sentido, a teoria de Jakobs será pródiga em revelar quais serão os destinatários reais de uma teoria penal centrada
na figura clássica do “inimigo”: terroristas e membros do crime organizado. Na introdução a sua obra traduzida para o
português, elaborada por Luiz Moreira e Eugênio Pacelli de Oliveira, tais autores nacionais tendem a considerar que as
teses de Jakobs são inaplicáveis numa realidade como a brasileira. Ledo engano, uma vez que diante de sociedades
emergentes como a brasileira, a formação do crime organizado em torno de redes de narcotráfico, que historicamente
há tempos ocupam a realidade da crônica policial, bem como os morros cariocas, não está tão distante dos aspectos
conceituais desenvolvidos na teoria do célebre jurista alemão. JAKOBS, Günther. Direito penal do inimigo. Tradução
Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. XXI.

409

Fernando Antonio da Silva Alves

ro, mas em todo o Brasil. Sua exposição midiática é flagrante, com várias matérias
jornalísticas e reportagens publicadas nos maiores meios de comunicação no país.
O que se percebe inicialmente na formação das UPPs, acerca do emprego de
efetivos, é que as soluções propostas para comunidades vitimadas pela violência do
crime organizado e do narcotráfico, não são muito diferentes de outras soluções,
outrora utilizadas pelos governantes, através da utilização de aparato bélico retirado
do exército e com emprego de pessoal oriundo das Forças Armadas.
O problema é que na falta de inimigo externo para organizações do Estado
como o exército, sobra o inimigo interno, agora personificado na figura do criminoso, suposto agente de violação da ordem. Diante de um populismo penal que
preconiza uma expansão punitiva, através do aumento da intervenção penal e da
ação multiplicada de seus operadores, pode ocorrer certa banalização do emprego das Forças Armadas nas ações de segurança pública.7Assim, em 2001, ainda
no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi publicado o Decreto nº
3.897/2001, em que se regulamentava o poder de policiamento ostensivo do Exército brasileiro, conferindo-lhe atribuição semelhante com a das Polícias Militares para
realizar operações de segurança interna e garantia da lei e da ordem8.
Já na gestão do presidente Lula, surgiu a Lei Complementar nº 117, de 02 de
setembro de 2004, que dispôs sobre novas normas acerca da organização, preparo e
emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. Esta lei modifica o art. 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, tratando em seu §4º
da atuação episódica das Forças Armadas, em área previamente estabelecida, e por
tempo limitado, ações de caráter preventivo e repressivo, necessárias para assegurar
o resultado de operações na garantia da lei e da ordem, sempre que foram considerados esgotados os instrumentos empregados pelas polícias, fase sua indisponibilidade,
inexistência ou insuficiência, conforme entendimento entre o governo estadual e o
governo federal. Tal dispositivo serviu para ser aplicado de forma quase casuística na
realidade do Rio de Janeiro, reforçando apenas uma realidade vivida pela metrópole
fluminense há pouco mais de vinte anos, com a ocupação sistemática de morros e
favelas, com o emprego de efetivos militarizados, para conter o narcotráfico.
Ocorre que as atuações bélicas da repressão penal nessas localidades sempre
foram episódicas e reativas. Durante anos, o habitante de morros sujeitos à ocupação das Polícias e do Exército estava acostumado à presença de agentes estatais que
iam e vinham, sempre em operações rápidas na perseguição a criminosos e desmantelamento de redes do crime organizado, para depois partirem, deixando novamente
um vácuo da presença do Estado. Com a viabilização das UPPs, a metodologia baseada nas disposições da Lei nº 117 não foi muito diferente, com o acréscimo de um
diferencial: desta vez os efetivos policiais vinham para ficar, estabelecendo-se em
7

8

Com esse entendimento, Zaverucha analisa que o agravamento dos problemas com segurança pública serve como
pretexto para o emprego das Forças armadas em ações policiais, atuando em funções de policiamento ostensivo em
operações coordenadas, nos grandes centros urbanos. ZAVERUCHA, Jorge. O exército na segurança pública: as
operações de garantia da lei e da ordem. In: RATTON, José Luiz, BARROS, Marcelo (coord.). Polícia, democracia e
sociedade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 198.
ZAVERUCHA, Op. cit. p.202.
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bases, construídas dentro das áreas ocupadas, como símbolo de pacificação da violência gerada por conflitos relacionados à criminalidade, através de uma intervenção repressiva do Estado. As ocupações de vastas áreas antes assoladas por grupos
criminosos, com o emprego de armamento pesado, helicópteros e tanques de guerra,
fornecidos pelas Forças Armadas, materializa uma política criminal de afirmação da
presença do Estado, com forte exposição midiática, que caracteriza um novo marco
de gestão da segurança pública no Rio de Janeiro, mas que não foge das velhas dicotomizações de políticas criminais de cunho positivista; qual seja, a de estabelecer
uma separação entre cidadãos e bandidos, ou entre destinatários diretos da norma
penal e daqueles que não estão sujeitos a essa norma. Assim, pergunta-se, até que
ponto na vigência de um código de reprodução do direito, baseado na distinção lícito X ilícito que permeia as comunicações do sistema do direito, poderá levar a uma
acentuação das diferenças, a ponto de se estabelecer uma nova distinção de destinatários da norma entre cidadãos X inimigos. Para isso será interessante o emprego da
teoria dos sistemas sociais autopoiéticos para entender melhor essa situação.

O DIREITO ENQUANTO SISTEMA SOCIAL
AUTOPOIÉTICO
A teoria dos sistemas sociais autopoiéticos desenvolvida na sociologia por
Luhmann tem seu eixo principal na análise e discussão da sociedade moderna, não
somente em termos da chamada “autopoiesis” 9 dos sistemas sociais (conceito retirado da biologia, a partir da teoria de Maturana), mas sim tendo por base inicial o
conceito de comunicação10. Assim, a linguagem reveste-se de um papel preponderante na formação de sistemas sociais fechados, tal como o direito, no momento em
que, é a partir dela que se desdobram suas operações. A questão é que essa linguagem se traduz em termos de sistemas (comunicativos). Nesse sentido, o Direito irá
operar como um sistema próprio, dotado de operacionalidade, quando consegue se
diferenciar dos demais sistemas sociais por meio de suas comunicações próprias.
Isso ocorre por meio de um encerramento operativo, através de processos de comunicação que reduzem a complexidade sob a perspectiva do sistema, diferenciando
o que é do entorno (meio social) é o que é propriamente tido como uma operação
interna do sistema.11Assim, uma comunicação jurídica terá que se estabelecida entre
normas de conduta e as expectativas que os destinatários dessas normas terão em
9

10

11

Sobre a autopoiese, no final da década de 30 do século passado, Humberto Maturana, biólogo chileno, irá desenvolver
esse conceito, ao estabelecer que a autopoiesis simboliza a autorreprodução da vida, concebendo a existência dos
seres vivos numa perspectiva circular, de uma biologia da cognição. LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas.
Petrópolis: Vozes, 2009, p. 78.
Luhmann concebe os sistemas sociais como comunicações, centrado no conceito de autopoiese, num contexto em que o
sistema produz a si próprio, com autonomia operacional, a ponto de ter suas comunicações próprias, internas do sistema
e distintas das demais que podem se encontrar presente no meio social, tendo em vista que os sistemas autopoiéticos
situam-se como diferentes em relação ao seu entorno, pois “um sistema social de comunicação ordena todos os temas da
própria comunicação em interno/externo; ou seja, põe em prática a própria distinção sistema/meio/ como universalmente
válida, enquanto se trata de fazer referência à comunicação”. LUHMANN, Op. cit. p.122.
LUHMANN, Ibid., p. 102.
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relação a sua aplicabilidade (daí resulta a sua validade), para se diferenciar de outros
sistemas sociais como, por exemplo, a política ou a religião. O Direito lida com a
sociedade enquanto uma complexidade que pode ser reduzida conforme esquemas
operativos chamados de código. Pelo código do direito tem-se um processo de tomada de decisão onde a realidade do direito é construída em termos de critérios
de validade e não de verdade.12Isto implica em dizer que milhares de incertezas e
formação de expectativas acerca das condutas humanas podem ser racionalizadas
por meio do recurso ao código, como meio de definir se determinadas condutas
são efetivamente válidas ou, por sua perda de validade, não podem ser consideradas como condutas aptas a ser reguladas pelo sistema. Daí nasce a tipicidade nas
normas penais, a discussão sobre o fenômeno da culpabilidade e todo uma série de
conceitos e reflexões que podem ser extraídas da teoria dos sistemas sociais para o
direito penal, mas que poderão ser objeto de outras reflexões críticas, em outros textos científicos. Por hora, interessa saber que o predomínio do código num sistema
considerado como operativamente fechado (mas aberto cognitivamente, como se
verá em seguida), terá repercussões sobremaneira profundas, no desdobrar de uma
política criminal que lide com o emprego de efetivos bélicos do Estado. Assim, a
discussão sobre validade no lugar da verdade no sistema do direito, traz à tona uma
possibilidade de legitimação de modelos penais de política criminal, questionados
do ponto de vista do Estado democrático de direito, mas vigentes sob a forma do
slogan da segurança cidadã, que patrocina iniciativas como as UPPs.
O Direito não se preocupa com a questão da verdade, mas sim da validade13. Operando sob um código de lícito X ilícito, a redução da complexidade da sociedade é dada
através de seu código, onde a questão da legitimidade ou possibilidade de determinados
comportamentos passa por uma tomada de decisão. Por isso, que o Direito funciona tão
bem enquanto sistema autopoiético; pois em seu encerramento operativo, o Direito lida
apenas com aquilo que considera válido conforme o que dispõe o seu ordenamento de
normas, e aquilo que não é válido. A teoria da tipicidade no direito penal resulta dessas
considerações, e também daí toda uma gama de teorias sobre fenômenos juridificados
que irão romper, num certo momento, com o paradigma positivista que norteou durante
boa parte do século, fundando novas concepções teóricas sobre o funcionamento do
sistema do direito, tais como a teoria da tipicidade conglobante, dentre outras teorias
possíveis a serem desenvolvidas na doutrina jurídica.14
No que tange ao direito penal, o problema da distinção entre o que é próprio
do sistema e o que não é, surge quando é feita uma nova diferenciação de condutas
12
13
14

ROCHA, Leonel Severo, KING, Michael, SCHWARTZ, Germano. A verdade sobre a autopoiese no direito. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009, p.21.
ROCHA, Op. cit., p.23.
Na teoria da tipicidade conglobante, o tipo penal é definido não apenas pela descrição legal da conduta como criminosa
num tipo penal, mas sim pela ocorrência ou não do cumprimento de um dever jurídico que pode produzir uma tipicidade
ou conduta plenamente atípica, tendo em vista que o tipo inicial da conduta é confrontada com uma disposição normativa.
Observe-se que mesmo conglobada, o âmbito da tipicidade permanece nos limites internos do próprio sistema do direito
e não fora deste, em seu entorno social. PIERANGELI, José Henrique, ZAFFARONI, Raul Eugênio. Manual de direito
penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 553.
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sob o código punível X não punível. Nesse aspecto, voltam-se todas as teorias da
prevenção geral, seja ela positiva ou negativa, no momento em que, na aplicação
de políticas criminais baseadas nesse código, o que resta aos operados do Estado é
agir conforme o código, definindo nas suas comunicações o que merecerá repressão
estatal e o que não merecerá. A distinção entre cidadão e inimigo buscada na teoria
de Jakobs (e que será vista mais amiúde nos próximos tópicos) apenas reforça esses
tipos de comunicação do subsistema penal, sobretudo se o modelo penal de uma
sociedade for estatuído em termos daqueles que merecem a repressão, por serem
fomentadores de perigos, e daqueles que consomem esses perigos, muitas vezes
localizados do outro lado da tela de um aparelho de televisão, do que dentro de uma
comunidade dominada pela presença de agentes estatais armados, como se dá no
caso das comunidades ocupadas pelas UPPs.
Assim, em suas comunicações, já que estas são fundamentais para propiciar o
surgimento de observadores de primeira e segunda ordem (o que leve a uma diferenciação que resulte numa autopoiese de um sistema social), o sistema do direito,
mormente nas peculiaridades de seu subsistema penal, pode fazer prevalecer dentre
os efetivos de agentes do Estado encarregados de viabilizar as operações do sistema, que intervenções estatais como as UPPs, baseadas numa pacificação através de
seu paradoxo: a intervenção bélica, uma visão de que, nestas áreas supostamente
pacificadas, resta manter a vigência de um Estado policial em que cidadãos possam
deixar essa condição e se tornar inimigos. A engenhosidade de tal concepção pode
ser percebida facilmente quando se vê que o Estado não proveu inicialmente seus
agentes estatais de instrumentos para a promoção de prestações sociais, dentro do
rol de políticas públicas que não levasse em conta apenas serviços de segurança.
Pelo contrário, as UPPs permanecem mantidas no código punível X não punível, do
sistema jurídico, onde não se questiona a validade das ações dos agentes do Estado,
na aplicação de mecanismos de intervenção penal que podem culminar na restrição
ou mesmo eliminação de direitos fundamentais básicos, como o direito de ir e vir.
As ações policiais desenvolvidas como operações do subsistema penal baseado em
seu código punitivo, seguem seu curso com autonomia, tendo em vista que tais
operações não estão sujeitas a estímulos provenientes de suas repercussões fora do
sistema.15Afinal, considerando-se o sistema penal como o subsistema de um sistema autopoiético como o direito, as operações produzidas internamente no sistema,
são necessárias para que se produzam outras operações. Em outras palavras, se a comunicação fornecida pelo sistema consistir em condutas de intervenção e repressão
estatal para a manutenção da ordem, valendo-se de efetivo bélico e militarizado, tal
intervenção somente é realizada para gerar mais intervenção e, consequentemente,
mais repressão, dentro de uma circularidade reflexiva.
Essa circularidade autopoiética da repressão ao crime, observada no sistema
jurídico-penal, materializa-se no surgimento de modelos penais em que se baseia a
política criminal na modernidade, mormente na realidade de sistemas penais como
o brasileiro. Assim, o advento do modelo penal de segurança cidadã, tão debatido (e
15

LUHMANN, Op. cit. p. 120.
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questionado) nas ciências criminais, pode fornecer um melhor painel de como a realidade de violência e criminalidade da cidade do Rio de Janeiro propiciou o surgimento de soluções penais baseadas em formas de policiamento em torno das UPPs.

UPPS E MODELO PENAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
Unidades de Polícia Pacificadora são algumas das alternativas traçadas por
uma nova cultura de controle do crime que busca, através de uma suposta dimensão
social a uma intervenção de caráter bélico, configurar novas estratégias de prevenção na política criminal. Segundo Garland, vive-se no estágio atual da sociedade,
uma nova cultura de controle do crime, onde; se por um lado, abre-se o aparato do
controle do crime numa perspectiva extraestatal, no sentido da formação de um “terceiro setor”,16que combine policiamento, prevenção e punição do crime, através da
formação de novas redes de especialistas de fora do Estado, que juntamente com os
agentes estatais desenvolvem novas formas de intervenção, tais como o policiamento comunitário; por outro lado ocorre um avanço do populismo na política criminal,
onde os medos da classe média e seu sentimento de insegurança são canalizados
pelos meios de comunicação, a ponto disto interferir na atividade judicial e no processo legislativo.17Sob o pretexto de restaurar a credibilidade do sistema, prega-se
uma maior repressão ao crime, cobra-se dos governantes medidas mais efetivas de
combate ao crime, que passam por grandes intervenções armadas, emprego de numerosos efetivos policiais, em parceria com o exército, mobilizam-se helicópteros,
blindados, tanques, como instrumento de confronto com o fim de obter nos morros
a tão almejada pacificação.
A gênese de diversas políticas criminais, voltadas para a expansão punitiva e
para a defesa do recrudescimento das sanções penais, pode ser encontrada na teoria
da prevenção geral. Segundo a crítica formulada por Hassemer e Muñoz Conde, a
teoria preventiva geral, baseada na tese da coação psicológica, consiste na intimidação
abstrata do castigo a ser levado a cabo pelo Estado através das normas penais.18É uma
teoria que tem por referência uma coletividade amedrontada pelo medo do castigo, e,
portanto, diante da possibilidade de sanção devido à delinquência, não viria a delinquir.
A norma penal funcionaria, então, como um superego da sociedade, recorrendo-se a
ela sempre que uma necessidade de controle social mais efetivo torna-se imperiosa a
sua aplicação. Entretanto, os citados juristas alertam que a teoria da prevenção geral
encontra obstáculos éticos e constitucionais para sua viabilidade, tendo em vista que tal
teoria não leva princípios como a proporcionalidade e a culpabilidade.19Desta forma,
16
17
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GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade. Tradução André Nascimento. Rio de
Janeiro: Revan, 2008, p. 369.
A pressão em torno dos legisladores em prol do expansionismo penal, concretizando uma legislação mais repressiva,
em muitas situações os levam a desenvolver um estilo retaliador de elaboração de leis, em que os indivíduos perigosos
precisam ser controlados mais rigorosamente, muitas vezes até com sacrifícios de seus mais genuínos direitos individuais,
como, por exemplo, a progressão do regime durante o período de encarceramento. GARLAND, Op. cit., p. 374.
CONDE, Francisco Muñoz, HASSEMER, Winfried. Introdução à criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 234.
Em nenhum momento a teoria da prevenção geral assinala os limites do fim intimidatório da norma penal, nem tampouco
indica um destinatário específico da sanção, distribuindo-se para toda a coletividade, onde qualquer um é suspeito de
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tal teoria abre espaço para todo discurso punitivo que pregue uma intervenção maciça
do Estado, inclusive através da ação de seus entes armados na função de manutenção
da ordem, mesmo que ao preço do sacrifício das liberdades individuais.
O modelo de segurança cidadã tornou-se um dos paradigmas atuais de política
criminal aplicados nos últimos anos, em especial voltados para teorias de reação
social que levem em conta a satisfação de expectativas sociais, bem no ritmo de
teorias penais como a prevenção geral e o direito penal do inimigo20. Trata-se
de um modelo em que a intervenção penal passa por uma regressão, no tocante
a conquistas históricas do Estado de direito, mormente em relação à manutenção
de direitos fundamentais, no momento em que essa intervenção está sujeito a toda
forma de populismo e politização partidária21, como se dá no caso das UPPs.
Quando se fala em populismo, em particular o que se desdobra em seus aspectos penais a partir da atuação da polícia nas UPPs, o que se vê é que o discurso
da segurança tornou-se a moeda de troca dominante no cenário eleitoral de disputas
político-partidárias, permanecendo o atual governo estadual fluminense, na dianteira, no que tange à aplicação de discursos de compromisso e seriedade administrativa, ao menos na área de segurança pública. As UPPs estão tão suscetíveis ao populismo penal que diversos governos de outros estados da federação, incluindo-se
o governo federal, já estudaram a possibilidade de aplicar a experiência carioca em
outras regiões do país, sem levar em conta as especificidades da criminalidade e da
violência dela decorrente, na realidade específica do Rio de Janeiro.
Outros aspectos do modelo penal de segurança cidadã, relacionados ao advento das UPPs, dizem respeito ao endurecimento do rigor punitivo e da crença
depositada nos órgãos de segurança, em detrimento de um sistema de garantias
individuais.22Talvez, nesse último aspecto, um dos maiores riscos da manutenção de
órgãos de repressão penal dentro de comunidades, sem que outras políticas públicas
desenvolvidas pelo Estado alcancem esses locais, culminando com a passagem de
um Estado-social para um Estado-policial.23Ocorre que o cotidiano de milhares de
moradores de áreas hoje monitoras por UPPs encontram-se sujeitos diariamente
à revistas e abordagens por policiais armados, em barreiras policiais, sendo que
mecanismos de discriminação por raça, além de estigmatizações persistem, bem
conforme o código do sistema penal baseado nos agentes de condutas punidas e
20

22
23

praticar ou vir a praticar uma infração penal. CONDE, Op.cit. p. 238.
Pode-se observar que tanto nas ponderações de Batista como de Zaffaroni, teorias penais que tendem a racionalizar o
exercício do poder punitivo, tais como as principais teorias penais já citadas neste estudo, delimitam um modelo de Estado
policial que sobrevive, hodiernamente, dentro do Estado de direito. ZAFFARONI, Raul Eugênio, BATISTA, Nilo, ALAGIA,
Alejandro, SKOLAR, Alejandro. Direito penal brasileiro: primeiro volume. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 96.
21 Dentre as principais características que podem ser observadas no modelo de intervenção penal de segurança cidadã
são, além do protagonismo que é dado à vítima, exacerbando os seus interesses através dos meios de comunicação,
um intenso populismo penal com vistas a manipular a opinião pública desacreditando teorias autorizadas de versados
sobre o assunto, para a valorização de reivindicações de setores da sociedade mais imediatistas, e menos preocupados
com a resolução gradual do problema do crime; bem como um endurecimento dos discursos de rigor punitivo, a ponto de
se defender um expansionismo das penas e uma maior repressão estatal. GOMES, Luiz Flávio, PABLOS DE MOLINA,
Antonio García. Criminologia.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 485-486.
GOMES, Op. cit. p.486.
Poderia se falar, inclusive, da passagem de um direito penal liberal para um direito penal autoritário, em pleno século XXI.
ZAFFARONI, Op. cit. p. 96.
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não punidas. Soma-se a isso o fato de que o próprio cidadão dessas comunidades é
estimulado a exortar esse modelo de policiamento, tendo em vista sua experiência
anterior de domínio da violência produzida pelo narcotráfico e crime organizado,
que, agora, com uma alavancada proporcionada por um populismo punitivo (com
um bom apoio dos meios de comunicação), faz com que tal cidadão tolere, e até
mesmo nem se sinta tocado diretamente, pelos abusos a que possa estar sujeito devido à substituição de um direito à liberdade por um suposto direito à segurança24.
Se as garantias individuais tornam-se prescindíveis, para alguns, talvez valha
a pena viver sob constante jugo e submissão das baionetas dos agentes de Estado,
vivendo em áreas urbanas transformadas em zonas militarizadas, do que exercer o
seu direito de ser cidadão livre, da metrópole, não apenas livre da violência da criminalidade, mas também livre de um Estado que não apenas reprime, mas estigmatiza, escolhendo seletivamente quem deverá sofrer os efeitos da intervenção penal.
O problema surge em locais sujeitos a intervenções bélicas, com a ação de grupos
estatais armados como o Exército e as polícias em áreas socialmente deterioradas,
pois tais localidades tendem a ser vistas como um teatro de operações, onde eventuais inimigos estão sempre à espreita, prontos a atacar ou serem atacados, bem dentro
da lógica bélica de sistemas penais concebidos a aniquilar inimigos e não perseguir
e julgar cidadãos.

O DIREITO PENAL DO INIMIGO E AS UPPS
As UPPs são unidades policiais, instauradas em áreas urbanas carentes de
intervenções sociais do Estado (mas muito próximas, por sua situação geográfica
de áreas mais abastadas da cidade), ocupadas através de uma intervenção bélica e
militarizada, a exemplo do policiamento permanente exercido em algumas regiões
do hemisfério norte, em áreas de fortes conflitos criminais, conhecidas como skid
row.25Sua destinação inicial era combater a violência gerada pelo narcotráfico e
compensar a ausência do Estado, durante tantos anos, em áreas de periferia da cidade do Rio de Janeiro, em favelas, morros ou em grandes comunidades com ocupações irregulares, num terreno fértil para a proliferação de criminosos, através do
mercado clandestino de drogas e armas.
Diante de tal cenário, não é de espantar que na lógica das ocupações dos morros cariocas, para sua suposta pacificação, leva-se em conta uma intervenção militar,
exaustivamente divulgada pela mídia, numa supervalorizada operação policial com
apoio de armamentos e veículos do Exército e da Marinha. Ainda saltam os olhos
as cenas captadas pelo noticiário nacional, na televisão brasileira, quando câmeras
instaladas em helicópteros participantes de uma dessas operações policiais, presenciaram a fuga em massa de criminosos, acuados pelas forças de segurança, que
desciam o morro em velocidade frenética, fazendo parecer que havia acabado de ser
disperso um ninho de ratos, numa intervenção estatal que também se transformou
24
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numa forma de higienização social. Parecia que o Estado havia cumprido com seu
desiderato absoluto e promessa eleitoral do governante eleito, de erradicar o crime e
a violência da cidade do Rio de Janeiro. Mas, qual será o destino da população aterrorizada, moradora de morros e favelas, nos locais outrora ocupados por traficantes
e que agora acusam a presença do Estado? Qual será a realidade e o cotidiano desses
moradores, agora vivendo em regiões ocupadas militarmente pelo Estado?
O teórico alemão Günther Jakobs é o responsável pela elaboração e divulgação
de uma das teorias mais controversas no universo jurídico-penal dos últimos anos: o
Direito Penal do Inimigo. Ele recupera o conceito kantiano de contrato social para
elaborar uma nova perspectiva de intervenção do sistema penal na modernidade,
através da distinção entre cidadãos e inimigos.26Por essa distinção, elabora-se uma
legislação de combate, onde os indivíduos perigosos (diferentes dos delinquentes
comuns), tais como os integrantes do crime organizado (traduzido no Brasil a partir
do narcotráfico, milícias armadas e demais grupos criminosos), estão sujeitos a uma
intervenção penal, onde o código do sistema baseado nos termos de lícito X ilícito
carrega consigo um subcódigo, traduzido pela divisão entre cidadão e inimigo. O
âmbito do ilícito é também o espaço aberto cognitivamente no sistema social para a
inclusão de inimigos, no momento em que o crime deixa de ser apenas crime, e se
torna algo mais, através da atuação do terrorista ou do narcotraficante, agindo sem
a garantia nenhuma de que determinadas expectativas normativas de uma sociedade
serão respeitadas. Nessa incerteza que produz uma insegurança jurídica acerca da
frustração de expectativas, quanto às condutas de determinados delinquentes não
compreendidos dentro da delinquência comum, é que conceitos como “guerra” e
“processo penal” confundem-se na teoria de Jakobs,27a ponto de dividir o direito
penal entre dois polos ou tendências de regulação: um direito penal do cidadão e um
direito penal do inimigo.
Atuando sobre o código lícito X ilícito, interessa aos operadores do Estado,
dentro do contexto observado por Jakobs, atuar na adoção de práticas repressivas
destinadas tão somente aqueles que estão considerados no âmbito das condutas ilícitas, tidas como não permitidas ao conceito de pessoa, no âmbito das comunicações que integram o sistema do direito e que irão diferenciar entre quem é cidadão
(observado na comunicação como integrante da operação que integra o sistema) e
como não cidadão (como um inimigo, alguém estranho ao sistema). Desta forma,
26
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Dentre as correntes teóricas as quais Jakobs se baseia para construir um fundamento jurídico-filosófico de sua teoria
penal, trabalhando em termos de dicotomias (cidadãos X inimigos; pessoas X não pessoas) ele estabelece a distinção
entre personalidade real e personalidade fática com base em pensadores do contrato social, como Fichte e Kant, numa
distinção entre pessoas e não pessoas. Para ele, na era moderna, o Estado vê no criminoso um fato normal e não um
inimigo a destruir, porque o criminoso é apenas uma pessoa que, através de seu comportamento, lesou uma norma
vigente, com seu descumprimento, cabendo como cidadão restituir a lesão causada (personalidade fática). Entretanto,
aqueles que atentam contra a própria existência do Estado, como os terroristas, ou aqueles que, de alguma forma, não
fornecem garantia cognitiva suficiente para se tratados como pessoas (personalidade real), tais como os integrantes do
crime organizado, praticantes de crimes sexuais ou autores de outras infrações penais perigosas, já que não podem ser
considerados como cidadãos dispostos a restituir o danos causados por sua violação da norma, devem ser considerados
como não pessoas, e, portanto, nessa condição, são vistos como inimigos e não cidadãos. JAKOBS, Günther. Direito
penal do inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 26-27.
JAKOBS, Op. cit., p. 14.
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caso seja empregada a classificação empregada por Jakobs entre cidadãos e inimigos, a intervenção estatal recairá sobre esses últimos, no propósito de aprofundar
uma exclusão já existente no começo da formação de uma sociedade com profundas desigualdades como a brasileira. No modelo penal de segurança fundado num
intervencionismo bélico, a repressão penal está destinada a inimigos, e estes serão
destinatários das ações de efetivos militarizados como a Polícia Militar e o exército,
empregados na repressão destes inimigos, que podem estar espalhados de maneira
invisível em qualquer casebre, morro ou caso da perifeira do Rio de Janeiro, sujeitos
à ocupação de grupos criminosos responsáveis pelo narcotráfico ou integrantes de
uma rede compartilhada de criminalidade organizada.
Portanto, parece paradoxal falar de pacificação, quando, na verdade, são
empregados efetivos estatais preparados para ações nada pacíficas, mas de guerra,
destinadas a inimigos, e não a cidadãos. Se não são destinatários de prestação sociais
do Estado, como o é o caso dos indivíduos não criminosos, qual será o destino dos
inimigos? Para aqueles considerados como integrantes da delinquência, mo modelo
penal anterior de um Estado-providência, os criminosos comuns da delinquência
clássica ao menos eram concebidos em sua integralidade como cidadãos, também
detentores de direitos e garantias individuais, asseguradas constitucionalmente, mas
estavam sujeitos a prestações sociais diferenciadas por parte do Estado, uma vez que
o previdenciarismo penal os concebia como sujeitos de direitos, mesmo em situação
de delinquência, pois lhes era assegurada constitucionalmente a ampla defesa em
processos penais, a presunção de inocência, a individualização e a humanização no
cumprimento de pena. Entretanto, sob a lógica de combate da legislação e do direito
penal, concebidos por Jakobs, não se trata mais da subordinação pura e simples de
sujeitos de direitos à sanção estatal, mas sim da adoção de uma opção militarista e
bélica em relação aos inimigos, que talvez seja de mais larga empregabilidade no
horizonte das UPPs, do que pela via da concepção do indivíduo criminoso também
como um cidadão, como pessoa detentora de direitos e não o seu contrário.
Jakobs tornou-se um profundo leitor da obra de Luhmann, revelando o quanto
sua experiência de ter lido obras do teórico dos sistemas sociais autopoiéticos,
o inspirou ao ter elaborado sua teoria da prevenção geral positiva28, bem como
ao adiantar os traços iniciais de sua teoria sobre o direito penal do inimigo. Em
relação à primeira teoria, suas considerações centram-se sobre o que a sociologia
de Luhmann define como expectativas normativas. O que interessa nessa teoria
não é propriamente a produção de um resultado danoso a um titular de um bem,
ofendido pela conduta criminosa, mas sim a violação de uma norma, que atestaria
a existência de um crime. Nesse sentido, a pena surge como uma consequência da
violência da norma, como uma forma de restituir sua vigência, e sob o império da
norma, todas as atividades coercitivas do Estado podem ser realizadas no sentido de
se manter a confiabilidade em sua aplicação. Na verdade, Jakobs é um normativista
defensor da supremacia da norma, que, quando violada, tem sua vigência
28
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comprometida, desestabilizando o sistema do direito29. A única forma, portanto, de
restituir estabilidade ao sistema, é fazer com que a norma seja cumprida, e para
seu cumprimento é autorizada a coerção estatal; ou seja, para melhor entendedor:
é preciso mais policiamento, mais repressão, mais punição, e, se for o caso, até
mesmo a eliminação de inimigos.
A figura do inimigo, destacada na teoria de Jakobs, revela sua familiaridade
com o emprego de efetivos bélicos na história recente nacional, como se deu com
o emprego do exército nas operações policiais no Rio de Janeiro, nos anos de 1994
e 1995, e na Bahia, no ano de 2001.30Discutiu-se naquela época quais seriam as
melhores estratégias para o exercício do controle estatal sobre a criminalidade,
predominando visões militaristas do emprego da força social, numa espécie de
policiamento de combate, onde seria utilizada da força bélica para agir em cenários
urbanos de grandes conflitos criminais. Uma das preocupações do emprego desses
efetivos é justamente a ocorrência de baixas entre civis e inocentes, algo que não
chega a ser discutido na teoria de Jakobs, mas que, no caso do Brasil, tem toda sua
relevância se for considerada a possibilidade de aplicação das categorias conceituais
desenvolvidas pelo citado jurista alemão em sua teoria jurídico-penal do inimigo.
Por outro lado, questiona-se se um modelo de policiamento que priorize a
pacificação de áreas de conflito por meio da intervenção bélica seria o mais acertado,
no contexto de áreas urbanas de grandes metrópoles nacionais como o Rio de Janeiro.
É praticamente um discurso unânime entre os representantes do governo, que não
basta a presença de policiais armados e uniformizados nas áreas ocupantes, com a
presença dominante das UPPs, para que os graves problemas sociais fomentadores
de criminalidade possam ser solucionados na realidade dessas áreas. Entretanto,
indaga-se sobre até que ponto esquemas de intervenção estatal baseados no modelo
de policiamento comunitário seriam paliativos necessários nas áreas ocupadas pela
polícia, enquanto os demais setores do Estado responsáveis por prestações sociais à
comunidade ainda não são empregados. Nesse sentido, a pergunta que não quer calar
acaba por ser formulada da seguinte forma: será que o policiamento desenvolvido
pelas UPPs conquistará o apoio permanente da comunidade?

POR UMA POLÍCIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
(À COMUNIDADE), E NÃO PARA UMA POLÍCIA DE
COMBATE (AOS INIMIGOS), NOS MOLDES DE UMA
POLICONTEXTURALIDADE
Polícia de comunidade ou polícia de combate? Parece que a reflexão sobre
a atuação das Unidades de Polícia Pacificadora, no Estado de direito brasileiro,
29

30

Para Jakobs, o sistema normativo é todo construído em prol da sociedade. Portanto, baseando-se em Luhmann, Jakobs
entende que a norma teria uma supremacia contrafática, algo superior à experiência dos indivíduos, pois não é norma
que se encontra incorreta, mas sim o comportamento do criminoso. Tratar o criminoso como tal, seria, no normativismo
de Jakobs, uma condição para a própria validação da norma, daí a necessidade da punição. JAKOBS, Id.,p.33.
ZAVERUCHA, Op. cit., p. 199.
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chegou agora a um ponto culminante de descobrir alternativas dentro desse próprio
Estado, solucionando o paradoxo de observar um Estado policial convivendo no
cerne de um Estado Constitucional.
Neste sentido, a eliminação da distinção entre cidadão e inimigo estabelecida por
Jakobs é fundamental para se conceber novos padrões de policiamento que não levem
tanto em conta a urgência do punitivismo, como requer o modelo de segurança cidadã.
Como já foi observado neste estudo, uma polícia de Estado, vinculada aos
imperativos da política criminal governamental, atua necessariamente dentro do
código lícito X ilícito do sistema jurídico, pouco se importando com os códigos internos próprios da comunidade, enquanto o sistema do direito permanecer fechado
operativamente. Ocorre que a teoria dos sistemas sociais de Luhmann não inova por
ser uma teoria de sistemas fechados, mas sim por se tratar de uma teoria de sistemas
autopoiéticos que permitem sua própria abertura, uma abertura proporcionada por
meio dos acoplamentos estruturais.31
Talvez nesse ponto fulcral desse estudo resulte salutar recorrer novamente à
teoria de Luhmann, no sentido de se questionar o acerto de outro de seus conceitos, tão
fundamental em sua teoria dos sistemas sociais como o conceito de comunicação: o
conceito de acoplamento estrutural. Por acoplamento pode se entender um conceito
derivado da própria autopoiese do sistema. Não há acoplamentos se o sistema não
é autopoiético, tendo em vista que é por meio de sua diferença enquanto sistema
fechado, que o sistema pode se configurar como autônomo e assim se relacionar,
por meio de acoplamentos, com o meio social onde se encontra inserido ou com
outros sistemas sociais. O sistema lida com ruídos que, por vezes, sensibilizam
sua estrutura, sendo possível que, em suas operações internas, o sistema aja
seletivamente acerca do que é produzido fora dele, transformando a si próprio por
conta dessas operações. É por meio de acoplamentos, por exemplo, que o sistema
do direito abre-se ou se fecha diante de determinadas pressões sociais, surgindo um
direito mais reflexivo ou menos reflexivo, mas continuando a permanecer direito,
com suas operações internas tidas como jurídicas, sem que as demais comunicações
de fora do sistema (sob a forma de irritações) venham a comprometer a autonomia
e a integridade do direito. Em outras palavras, por mais que interesses políticos,
valores culturais, pressões econômicas ou operações midiáticas interfiram nas
decisões do sistema do direito, essas decisões sempre serão jurídicas, tendo em vista
que, em suas comunicações, o direito enquanto sistema somente opera em torno de
operações convertidas em normas jurídicas, e não sob a forma de ações políticas,
atividades econômicas ou notícias midiáticas. O direito penal, por exemplo, é direito
por se constituir de um sistema que converte todas as operações de seu interior em
31

O acoplamento é o meio pelo qual o sistema entra em contato com o seu meio, tendo em vista que sistemas operativamente
fechados, não são eternamente clausurados em suas operações, sem manter qualquer contato com seu entorno social,
até porque esses sistemas surgiram deste mesmo entorno. O que diferencia o sistema do meio nos acoplamentos é o
fato do acoplamento não ser total, mas sim parcial, conforme uma seletividade do próprio sistema, que recorta do meio
aquilo que interessa ao sistema para composição de sua estrutura. O que não interessa funciona, por vezes, de forma
destrutiva, por meio de irritações ou de corrupções situadas fora do sistema, mas que procuram fragilizar sua estrutura.
LUHMANN, Op. cit., p.131.
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operações jurídicas (normas), no processo de tomada de decisões, como nas decisões
judiciais. Um juiz julga sempre conforme o direito, e não conforme uma notícia de
jornal, uma pressão dos meios de comunicação, por contingências econômicas ou
pelo apelo a uma pregação política. De um lado, o direito está sujeito a irritações
que vem do seu meio, quando juízes criminais são pressionados, por exemplo, a
condenar certos indivíduos por conta da pressão popular ou por meio da propagação
de sentimentos de revolta e indignação com o crime ou à pessoa do criminoso,
muito comuns por meio da divulgação do fato pelos meios de comunicação. Por
outro lado, o direito também realiza acoplamentos, quando, por meio de suas
operações definidas no âmbito do próprio sistema (processo legislativo), anseios
sociais, sentimentos de indignação fomentados pela mídia, interesses de grupos de
pressão a atuar no parlamento, convertem-se em normas pela ação dos legisladores,
passando a ser entendidas as pressões sociais, agora convertidas em normas como
operações do próprio sistema do direito.
Através dos acoplamentos estruturais entre o sistema do direito oficialmente
representado pelo direito estatal (legitimador de seus efetivos bélicos e policiais) e os
diversos sistemas sociais que podem ser encontrados em sua policontexturalidade32,
como acentua a teoria de Teubner, pode-se observar, que não se trata de se falar
apenas de um contexto do direito ou um contexto da realidade social onde esse
sistema social desenvolve suas operações, mas sim de “politextos”. Isso significa
dizer que, em distintos contextos, dependendo do observador, o direito aplicado
na realidade das áreas ocupadas pelo UPPs, tanto pode ser observado como um
direito relacionado com o sistema político, de necessidade de intervenção coercitiva
dos efetivos bélicos estatais para a manutenção da ordem, como também pode
ser visto como um direito acoplado ao sistema econômico, onde os imperativos
e expectativas sociais ditadas pelo controle da desigualdade e da miséria, outrora
controlados pelo narcotráfico e pelo crime organizado, agora passam a ser objeto
de controle dos efetivos estatais, por meio da ação de seus agentes uniformizados.
Nessa polivalência de contextos, é preciso verificar se novos direitos podem se
encontrados na periferia desses sistemas, na qualidade de novos sistemas parciais,
também dotados de autonomia, mas com abertura cognitiva suficiente para conhecer
e serem conhecidos pelos outros sistemas. É o que podemos chamar de força das
organizações, com lógica e atuações próprias, que se desenvolvem ao largo do
Estado, mas que tem participação direta no planejamento e gestão de políticas de
segurança pública, no contexto de realidades urbanas de metrópoles como o Rio de
Janeiro, por exemplo.
Assim, entende-se que ao serem implantadas, as UPPs seguiram inicialmente
uma lógica de um sistema político e jurídico autopoieticamente formados, que se
mantiveram fechados em sua clausura operativa, sem se aperceberem da policontexturalidade do tema da segurança, que, por ensejar uma racionalidade que transcende
os diversos sistemas sociais ao atravessá-los na produção de acoplamentos, seria
mais do que necessária a participação efetiva das comunidades na elaboração dessa
32

ROCHA, Op. cit., p.39.
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nova forma de policiamento, através de suas organizações comunitárias e grupos
de pressão, para o planejamento de ações e atividades que não dividissem as áreas
ocupadas, destinadas à pacificação, tão e simplesmente entre áreas conquistadas
e áreas pertencentes a inimigos. Com isso, observa-se que uma das tendências da
política criminal apontada nas últimas décadas (o policiamento comunitário), ainda
não surtiu seus duradouros efeitos na realidade da ocupação de morros e favelas por
unidades bélicas do Estado.
Se, nas tendências da política criminal moderna, entende-se que táticas de policiamento e prevenção do crime passam pelo crivo da sociedade civil, funcionando
como um terceiro setor,33 também é certo que a polícia passa a adotar um modelo
de policiamento que se disponha a ser mais próximo da comunidade, o que é chamado por muitos de policiamento comunitário. Nos modelos de policiamento padrão,
concebidos para sociedades democráticas, no último quarto do século passado,
destacam-se condições de policiamento e manutenção de paz, que não redundem,
necessariamente, na invocação da lei,34mas sim em atividades de regulação social
que levam em conta a própria intervenção ou parceria da comunidade (um autopoliciamento ou policiamento compartilhado), tais como: arbitrar pequenas brigas
e discussões entre vizinhos, manter a ordem em praças e logradouros, fiscalizar e
inspecionar locais sujeitos à visitação da polícia, controlar multidões em grandes
eventos etc. Enfim, existe um leque de opções para a atividade policial que pode ser
desenvolvida sem o emprego necessário de artefatos bélicos, operações militarizadas ou soluções que ensejem a aplicação direta e imediata de normas penais.
Aliado ao policiamento de terceiro setor, como já foi argumentado por Garland, tem-se que um modelo de policiamento comunitário, com vistas à solução de
problemas que não enseje, num primeiro momento, respostas penais, deve ser oportunizado por meio de uma intervenção estatal que passa longe do emprego bélico de
efetivos armados (como se deu no momento das ocupações, com a suposta expulsão
de criminosos de áreas conflituosas por meio da ação da polícia e do exército); mas
sim por mecanismos de interação entre agentes do Estado e comunidade, por meio
do estabelecimento de laços de confiança. Talvez, dessa forma, os imperativos por
uma real pacificação de ambientes, outrora, propícios a uma ação militarizada, com
vistas à desocupação de áreas mantidas sob o domínio de grupos criminosos, possa
ser obtida não por meio das armas, mas sim por meio de um diálogo possível entre
o Estado e parcela significativa da sociedade, assolada diretamente por mecanismos
de infusão do medo, através da ação criminosa de grupos armados, ou da ação institucional de efetivos armados do próprio Estado. É o drama cotidiano de quem vive
em áreas ausentes de políticas públicas, sujeitas a uma deterioração social.
33
34

GARLAND, Op. cit., p. 370.
Segundo Bittner, haveria pelo menos cinco tipos de circunstâncias onde a atividade policial poderia se desenvolver
sem a invocação corriqueira da lei, numa forma de policiamento que não beira a ilegalidade, mas sim leva em conta a
desnecessidade da lei estatal, num determinado momento, por atuar o agente policial em algumas atividades que não
requerem uma atividade prontamente criminal, de invocação do direito penal, mas sim demandam a aplicação de um
direito administrativo, tal como: a fiscalização de alguns serviços e locais que requerem licença para seu funcionamento.
BITTNER, Egon. Aspectos do trabalho policial. São Paulo: Edusp, 2003, p. 47.
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Acerca do problema da manutenção da paz em áreas deterioradas, é bem interessante o estudo efetuado por Bittner, acerca desse tema, uma vez que essas áreas
implicam em padrões de atuação da polícia que bem podem ser aplicadas à realidade das atuais UPPs, conforme os seguintes argumentos trazidos pelo citado pesquisador norte-americano:
[...] acredita-se que quem vive na área deteriorada repudiou todo o esquema
de papéis da maioria e vive afastado da normalidade. Desse modo, a atitude
tradicional da consciência cívica em relação à área deteriorada tem sido dominada pelo desejo de contê-la e recuperar as almas de suas garras. A tarefa
específica de contenção tem sido deixada para a polícia. O fato de essa tarefa
sobrecarregar a polícia com alguns dos deveres mais especializados nunca
foi motivo de consideração explícita, nem por parte do governo (que tem a
expectativa de controle), nem por parte dos departamentos de polícia (que
precisam implementá-la). Ao contrário, o método predominante de realizar
tal tarefa é designar policiais para o patrulhamento da área em base quase
permanente e permitir que eles escolham suas próprias maneiras de atuação
na realização de suas ações. 35

Portanto, entende-se nesta parte deste estudo, que um dos caminhos que propicie
a saída de um padrão de policiamento baseado no fechamento operativo do sistema do
direito estatal, é a possibilidade de uma abertura cognitiva do sistema jurídico diante da
policontexturalidade proporcionada pelos diversos sistemas sociais parciais que estão
em jogo, a partir da vivência e dos laços de confiabilidade que podem ser traçados entre
os agentes estatais, responsáveis pela segurança pública, e integrantes das comunidades
sujeitas à ação estatal. A restrição concernente à interação entre policiais e moradores
de áreas ocupadas, deve-se muito ao fechamento operativo de um sistema que inspira
a atuação de um efetivo de agentes públicos que age conforme um código (lícito X
ilícito), e por agir desta forma concebe os indivíduos das áreas ocupadas como eternos
suspeitos, numa desconfiança que é gerida pelo próprio sistema, ao convertê-la sob a
forma de expectativas no âmbito de suas operações internas. A quebra da desconfiança
pode ser viabilizada pela abertura do sistema, pelos acoplamentos estruturais necessários à manutenção da própria autonomia dos sistemas sociais, sem que isso comprometa
sua integridade; mas, ao contrário, sirva para desenvolvê-lo e transformá-lo. O contato
do sistema do direito com seu entorno social, mormente no que diz respeito ao direito
penal, na perspectiva de soluções penais mínimas diante de interações entre Estado e
sociedade que partam para a resolução compartilhada de problemas sociais, talvez seja
uma alternativa à preservação de determinados modelos de intervenção estatal que privilegiam a truculência, no lugar da integração social.

CONCLUSÃO
Sobre o que foi observado, numa primeira discussão, acerca do papel das Unidades de Polícia Pacificadora, no Estado democrático de direito brasileiro, entende35

BITTNER, Op. cit., p. 50.
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-se que a manutenção dessa forma específica de policiamento, sob os moldes de um
modelo penal que privilegie a coerção estatal, ao invés da participação social, pode
produzir sérios e preocupantes reflexos na manutenção de direitos individuais, especialmente no que tange ao direito de ir e vir, e o exercício das liberdades pessoais
nas áreas ocupadas pela ação do Estado.
Um modelo de policiamento que segue inspirado nos moldes das operações
de um sistema operativamente fechado como o direito (sob a forma de direito estatal), sem as necessárias interlocuções com a sociedade, mormente com setores e
representantes das comunidades das áreas ocupadas pelo Estado, tende a vislumbrar
a atuação estatal somente como mais uma forma de emprego da força, na solução
de problemas criminais, mediante intervenções bélicas patrocinadas pelo governo,
com o fim de extirpar focos de criminalidade organizada em áreas socialmente deterioradas. O efeito colateral desse policiamento é o acirramento de eventuais prejuízos à manutenção de direitos fundamentais, que digam respeito à liberdade de
locomoção, reunião ou mesmo incolumidade física, diante de um modelo estatal
que privilegia cidadãos em detrimento de inimigos. A pergunta que ainda não quer
calar e que não pode ser respondida de imediato é: será que os cidadãos encontram-se localizados apenas fora do morro, e será que dentro do morro só se encontram
inimigos? A resposta para essa indagação somente será obtida com o futuro do policiamento em grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, materializado em ações
efetivas que envolvam integração entre polícia e comunidade, e não de antemão,
mediante o discurso governamental de comprometimento estatal com a preservação
dos direitos fundamentais.
Buscou-se demonstrar até que ponto os acoplamentos entre o sistema do direito e o sistema social permitem o emprego de um policiamento baseado nos esquemas punitivos de um modelo penal de segurança cidadã, nos termos já apresentados
aqui até este momento, que ao revelarem a opção pela via militarizada, podem tanto
seguir os moldes de um modelo de policiamento conhecido como de segurança
cidadã, como também podem materializar em solo nacional um tipo de intervenção
estatal concebida em teorias jurídico-penais controversas, como a do Direito Penal
do Inimigo, defendido por Günther Jakobs. A distinção entre cidadãos e inimigos
pode se fazer válida quando uma das principais características do modelo penal
citado: o populismo penal, for incentivada na elaboração de discursos políticos e
midiáticos de combate ao crime organizado, algo muito comum dentro da realidade
da metrópole, em grandes cidades como o Rio de Janeiro.
Por fim, é importante salientar que a crítica quanto ao emprego de soluções
bélicas por parte do Estado na resolução de dilemas criminais, deve ser vista no
contexto das UPPs como um alerta quanto à presença de um Estado policial dentro
do Estado de Direito, o que, se revela, por um lado, uma tendência paradoxal do desenvolvimento do Estado Constitucional no estágio atual da modernidade; por outro
lado manifesta um modelo penal alvo de incessantes questionamentos, sobretudo
na última década, tendo em vista todos os prejuízos na manutenção de direitos fundamentais, observados mediante o emprego de soluções autoritárias para conflitos
sociais tão agudos quanto à criminalidade organizada dos dias atuais.
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página>. Acesso em: data do acesso. Exemplo: 10 ago. 2004.
9) A linha editorial da Revista Juris Poiesis está centrada nos seguintes eixos
temáticas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e
Doutorado em Direito): “Acesso à Justiça e Efetividade do Processo” e “Direitos
Fundamentais e Novos Direitos”.
10) Os trabalhos enviados serão submetidos ao Conselho Editorial da Revista.
Eles serão avaliados em sua forma e conteúdo por 2 pareceristas anônimos, seguindo o sistema do “DUPLO BLIND PEER REVIEW”. Os avaliadores poderão propor
modificações ou recusar trabalhos que não sigam as orientações editoriais.
11) O envio de qualquer colaboração implica a cessão integral e gratuita dos
direitos autorais à Revista, que não se obriga a devolver os originais das colaborações encaminhadas.
12) Os artigos publicados representam a expressão do ponto de vista de seus
autores e não a posição oficial da revista da Juris Poiesis ou da Universidade Estácio
de Sá.
Endereço para correspondência
Juris Poiesis: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá.Mestrado
e Doutorado em DireitoRua São José, 35 - 15o andar.CEP 20010-020 Centro - Rio de
Janeiro - Brasil. Tel: (21) 3231-2015 ou (21) 3231-2005 FAX: (21) 3231-2042.

SOBRE O LIVRO
Tiragem: 1000
Formato: 16 x 23 cm
Mancha: 12 X 19 cm
Tipologia: Times New Roman 10,5/12/16/18
Arial 7,5/8/9
Papel: Pólen 80 g (miolo)
Couché fosco 250 g (capa)

