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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo desvelar um estado de naturalização da
desigualdade jurídica no Brasil e, mais especificamente, em suas leis. Para tanto,
identifico a partir de uma perspectiva cultural e antropológica a presença da hierarquia
na sociedade brasileira, que marca a desigualdade em nossa sociedade. A partir desta
característica, a igualdade pode ser compreendida da mesma forma, qual seja: como
hierarquicamente marcada. A dissertação, então, segue um caminho linear de análise
que em seu primeiro capítulo mostra o arcabouço teórico que permeia a análise. No
segundo capítulo há uma análise mais detida da igualdade e principalmente da
igualdade jurídica em si. O terceiro capítulo é marcado pela análise de três institutos
jurídicos – prisão especial, foro por prerrogativa de função e imunidade formal –
visando a demonstração da hipótese que conduz esta pesquisa, que é: a
desigualdade jurídica no Brasil é uma manifestação no campo jurídico de um aspecto
cultural do Brasil observável a partir da presença da hierarquia, ou mecanismos de
hierarquização, na sociedade brasileira.
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ABSTRACT

This essay aims to unveil a state of naturalization of the legal inequality in Brazil
and, more specifically, in its laws. In order to do so, from a cultural and anthropological
perspective, the presence of hierarchy in the Brazilian society is identified, marking the
inequality in our society. Based on this feature, inequality can be comprehended the
same way: hierarchically marked. So, this essay follows on a similar analysis path,
which on its first chapter, shows the theoretical framework that outlines the analysis.
The second chapter follows with a more in-depth review on equality and especially on
legal equality itself. The third chapter is marked by a review on three legal institutions
– particular detention, forum by prerogative of duty and formal immunity – aiming to
demonstrate the hypothesis that leads this research, which is: legal inequality in Brazil
is a manifestation on the legal field of a cultural aspect of Brazil, which is possible to
observe by the presence of hierarchy, or hierarchy mechanisms, in Brazilian society.

Key words: equality; equality in law; and hierarchy.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada durante o curso de Mestrado
na Universidade Estácio de Sá e em especial junto ao NEDCPD (Núcleo de Estudos
sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso) sob a orientação da Professora
Doutora Fernanda Duarte e co-orientação do Professor Doutor Rafael Iorio.
Esta dissertação tem por objetivo analisar a igualdade jurídica no seio da
sociedade brasileira. Mais especificamente a desigualdade jurídica e como ela se
apresenta de forma naturalizada em nossa sociedade.
A percepção da igualdade ou da falta de igualdade no Brasil pode ser
observada por pessoas de dentro do campo do direito ou de fora dele. Falo como
alguém que integra o campo.
A igualdade é um instituto basilar de nosso Estado que está presente
textualmente em nossa Constituição em diversos dispositivos.
Portanto, as possibilidades de se trabalhar com tal temática são incontáveis.
Assim é que este trabalho tem como recorte a desigualdade jurídica tendo a vista a
presença da hierarquia na sociedade brasileira e com a análise dos institutos jurídicos
“prisão especial”, “foro por prerrogativa de função” e “imunidade formal”.
A pesquisa se desenvolveu ao longo do curso de mestrado, momento em que
fui exposto a diferentes referenciais que me provocaram uma virada epistemológica.
A mudança do locus de análise e percepção do problema que estava em meu
imaginário surgiu como um baque inicial. Explico. A ideia, que chamarei de clássica,
presente em um primeiro contato como graduando ou como advogado atuando no
campo do direito é a de análise do “dever-ser”. Dificilmente, nesta fase, um jurista sai
desta lógica prescritiva.
Eis que em um dos primeiros contatos com a Professora Fernanda Duarte veio
a pergunta que mudou radicalmente o meu lugar de análise: “como você dará solução
prescritiva (dever-ser) sem se preocupar antes com a realidade (ser)”. Confesso que
em um primeiro momento foi uma indagação que me deixou atordoado, pois estava
acostumado com a exposição à “doutrina” que nos bombardeia incessantemente com
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este tipo de análise. Os estudos, então, mudaram radicalmente e um novo mundo de
indagações surgiu.
A introdução a este novo lugar de analisar e este novo modo de perceber o
Direito não é algo finalizado e sim algo ainda em construção. A caminhada começou
mas está longe de fim, que acredito nunca chegará. O que posso oferecer a partir de
agora é mostrar o percurso que me conduziu a este trabalho. E que pode muito bem
ser traduzido neste trecho (KANT DE LIMA, 2010, P. 6):

Ao contrário da construção dogmática do Direito, o estudo das práticas
judiciárias, realizado a partir de pesquisas etnográficas de caráter
antropológico, permite uma interlocução com o campo empírico que incorpora
à produção do saber jurídico os significados que os operadores do campo
atribuem à Lei e às normas, possibilitando uma percepção, não apenas mais
completa, como também mais democrática, dos fenômenos e institutos
jurídicos.

A interdisciplinaridade, então, passou a ser algo presente em minha rotina
como pesquisador. Antropologia. Sociologia. Linguística. Esses foram os principais
saberes que embasaram esta pesquisa e dos quais me aproximei para a produção
deste texto. E também, foi neste sentido que passei a enxergar a análise linguística
como uma opção metodológica viável para a análise de meu objeto.
As referências teóricas, presentes no primeiro capítulo, marcam este lugar do
qual eu falo. Mostram de onde eu analiso aquilo que identifico como problemático em
nossa sociedade e dão um tom para a análise da minha hipótese.
A hipótese é que a desigualdade jurídica no Brasil é uma manifestação no
campo jurídico de um aspecto cultural do Brasil observável a partir da presença da
hierarquia, ou mecanismos de hierarquização, na sociedade brasileira. E a partir desta
hipótese tentaremos identificar a naturalização da desigualdade jurídica no Brasil.
E o problema que instiga esta investigação é o fato de vivermos em uma
sociedade em que formalmente a igualdade jurídica está presente em seu marco
jurídico fundamental – a sua Constituição – mas que tranquilamente convive com a
desigualdade jurídica em dispositivos legais.
A partir disso, justifica-se a necessidade de analisar a sociedade brasileira. As
obras de DaMatta (1986 e 1997) e de Kant de Lima (1997, 2001 e 2009) serviram
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como fontes primárias para tanto. As obras desses autores analisadas em conjunto
trazem a lume a presença da hierarquia na sociedade brasileira, mostrando como ela
pode ser identificada nas mais variadas situações cotidianas.
Além disso, a discussão que permeia o primeiro capítulo contém os
referenciais teóricos que servem de base para a análise da sociedade brasileira sob
o prisma da igualdade e que me permitem adentrar na empreitada de trabalhar a
minha hipótese.
No segundo capítulo introduzo mais diretamente a discussão que pode ser
denominada como eixo central do trabalho: a igualdade jurídica brasileira.
Não tive por intenção fazer uma revisão histórica da igualdade no
constitucionalismo moderno. A análise da igualdade formal e material não foi objeto
do trabalho, embora haja menção a estas categorias. A intenção inicial deste capítulo
foi a apresentação de modelos de igualdade para uma tentativa de identificar onde o
Brasil se insere neste cenário.
O foco, então, passa à igualdade jurídica “na lei” e “perante a lei”. Há diversos
trabalhos que versam sobre o assunto, inclusive dos meus orientadores. Esta análise
serve para demonstrar a relevância do recorte de análise deste trabalho, que foca na
igualdade jurídica na lei. Em breve síntese (DUARTE, 2001, p. 43):

A igualdade perante a lei tem por destinatário exclusivo os aplicadores da lei,
isto é, a igualdade há de ser observada mormente pelo juiz e pelo
administrador, ao fazer incidir lei em uniformidade.
Entretanto, o princípio tem outra significação, que vincula especialmente o
legislador, daí dizer-se igualdade na lei, pois o tratamento a ser erigido pela
norma deve também atentar para a fixação de parâmetros igualitários.

Mas, para tanto, foi necessário ter a compreensão destes lugares a partir dos
quais a igualdade jurídica pode ser analisada e problematizada a fim de que restasse
claro onde este trabalho pretende chegar, na análise da “prisão especial”.
Ainda no segundo capítulo haverá a análise da igualdade jurídica levando em
consideração, também, a sensibilidade jurídica brasileira como tentativa de desvelar
o sentido que igualdade tem no Brasil. A título de exemplo, o que significa “tratar
desigualmente os desiguais na exata medida de sua desigualdade”? Isso se aproxima
da igualdade jurídica ou da desigualdade jurídica? O que isso representa no Brasil?
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E mais, o capítulo 2 busca demonstrar que há distintos sentidos de igualdade
e pretendo demarcar aquele do qual o meu objeto de análise se aproxima.
O terceiro capítulo tratará da “prisão especial”, do “foro por prerrogativa de
função” e da “imunidade formal”.
Neste espaço, em primeiro lugar, apresentarei estes institutos jurídicos me
valendo de seus marcos legais, pois acredito que a partir disso poderemos começar
a compreender aquilo que pretendo atingir com a presença deles neste texto, que é a
demonstrar a naturalização da desigualdade jurídica no Brasil.
E mais ainda, apresentarei uma análise destes institutos a partir de livros
jurídicos de grande circulação e voltados para a graduação.
Esta opção metodológica deve ser explicada.
Primeiro, os “marcos legais” não terão a pretensão de ser esgotados. Não é um
trabalho que busca uma análise histórica destes institutos. Mas sim um trabalho que
pretende desvelar a desigualdade jurídica através da explicitação de que há uma
prática naturalizada em nossas leis, demonstrável a partir de uma constância no
tempo de leis e constituições que regram privilégios no mesmo sentido.
Segundo, a “grande circulação” se justifica para que reste claro que os livros
identificados como “cursos” ou “manuais” presentes nesta análise têm de atingir um
grande público para que a naturalização da desigualdade jurídica possa ser
identificada. Assim é que os livros analisados, todos, possuem um grande número de
edições e tiragens, como será observado no terceiro capítulo.
Terceiro, a escolha por livros voltados para graduação se deve não só pelo
motivo de complementar a noção de grande circulação. Mas, também por significar
um estágio obrigatório na formação de todo jurista. E ainda mais se considerarmos
que os livros analisados são de duas matérias essenciais em qualquer grade
curricular: direitos constitucional e direito processual penal.
Os três parágrafos que antecederam este desfecho de conclusão serviram para
marcar a forma com que a opção metodológica será realizada. O meu olhar para as
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práticas discursivas presentes em textos legais e na doutrina define o lugar do qual
estou analisando o problema da igualdade no Brasil 1.

1

Não poderia deixar de destacar que esta já é uma metodologia que meus Professores Fernanda
Duarte e Rafael Iorio (respectivamente minha orientadora e meu coorientador) já utilizam há algum
tempo. Algo que pode ser percebido em alguns de seus textos como em “A impossibilidade de
igualdade jurídica no Brasil” e em “A lógica do contraditório: ainda somos medievais”.
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CAPÍTULO 1. ENTRE REFERENCIAIS, UM PONTO DE PARTIDA

O trabalho que ora se inicia surgiu a partir de certos questionamentos e
perplexidades constatados a partir da vivência acadêmica e cotidiana no Brasil.
O discurso formal e que se observa na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 é o de que o Brasil é Estado Democrático de Direito, que tem na
igualdade um objetivo e um direito fundamental, como facilmente de constata,
respectivamente em seus arts. 3º, III, IV2 e 5º caput3.
A pergunta que move é a pesquisa é como é possível a convivência de
privilégios explícitos em leis e na própria Constituição com estas normas
constitucionais. E para fins de corte metodológico neste trabalho serão abordados
apenas a prisão especial, o foro privilegiado e a imunidade formal. Como situações
idênticas podem ser tratadas de maneira distinta por causa de um melhor
posicionamento social ou funcional de seu agente? E mais, porque a convivência com
essa situação se dá de maneira tão natural?
Para adentrar nas minúcias da igualdade jurídica há a necessidade de se
enxergar o Brasil com os olhos de nossa realidade. A simples transposição de
formulações feitas com base em outras sociedades poderia nos levar a constatações
equivocadas, pois qualquer sociedade precisa ser enxergada a partir de suas
peculiaridades. E a partir disso é que a noção de cultura jurídica e uma aproximação
da antropologia e da sociologia me auxiliaram na investigação do problema que move
esta pesquisa.
Portanto, a análise da sociedade brasileira partirá dos marcos teóricos deste
capítulo para que posteriormente se possa compreender a resiliência dos três
privilégios destacados apesar da nova realidade constitucional de 1988.
Assim é que se inicia buscando mostrar como a percepção brasileira de
igualdade exprime traços marcantes de sua cultura que se fazem presentes
cotidianamente e que possibilitam um descompasso entre o “dever-ser constitucional”
2

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
3
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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e o “ser de nosso ordenamento jurídico”. Numa palavra: como nossa Constituição que
estabelece a igualdade jurídica como fundamental ao nosso Estado convive com
privilégios que desigualam seus cidadãos. E

1.1 CULTURA JURÍDICA

O trabalho tem como objetivo a análise da igualdade jurídica na sociedade
brasileira tendo como objeto a “lei de prisão especial”, a “imunidade formal” e o “foro
privilegiado”. E para tanto não pode partir de outro ponto que não da própria sociedade
brasileira.
Cultura jurídica é um tema de amplitude que não consigo dimensionar e nem
sei se alguém consegue. Mas, enxergo como um referencial que me permite entender
melhor a realidade que me cerca e sua influência no mundo jurídico. O Direito é
expressão da realidade cultural em que ele se situa. E neste ponto, a hierarquia será
demonstrada como um fator presente na sociedade brasileira como decorrência dela
mesma e como algo presente em nosso ordenamento jurídico e, por conseguinte, em
nosso Direito.
Assim é que entendo ser relevante uma das possíveis visões de cultura que
Susan S. Silbey apresenta como conceito analítico de cultura. Este conceito em
tradução livre de sua obra seria o resultado de uma análise social de um sistema
abstrato de símbolos e significados, ambos produto e contexto de ações sociais
(SILBEY, 2010, p. 470 e 473).
A autora identifica três componentes capazes de reforçar este conceito e sua
utilização como método de análise de uma mútua imbricação entre cultura e direito.
O primeiro componente seria um abandono do paradigma “lei primeiro”. Ao
invés de partir da lei para rastrear se políticas ou objetivos estão sendo alcançados
ou não, o pesquisador deve olhar para a vida cotidiana e ordinária de uma sociedade
e ali buscar traços da lei e de sua representação.
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O segundo componente parte do primeiro no sentido de que esta “virada
cultural” (cultural turn) permitiu um afastamento da lógica etnocêntrica 4 ao mesmo
tempo em que reforçou uma concepção weberiana de ação social (concepção que
será analisada no item 1.2). Assim, a lei pode ser encarada como uma ferramenta que
pode ajudar a construir, compor e interpretar relações sociais.
E o terceiro componente, tido como o principal pela própria autora, mais uma
vez parece ser um distanciamento do etnocentrismo5. Isso na medida em que ela
identificou como problemática a utilização da linguagem derivada do objeto de estudo
a partir dos standards do investigador. Em outras palavras: o significado que
determinadas expressões ou comportamentos têm em determinado contexto social
devem ser analisados em sua significação neste próprio contexto e não retirados
como moldes prévios para uma categoria pretérita trazida pelo investigador.
Ainda com o intuito de desvelar a importância da compreensão de cultura para
este trabalho será apontada mais uma imbricação mútua nas lições de Geertz (1966,
p. 3) no momento em que o autor identifica o homem não apenas como produtor da
cultura, mas, também, o produto da cultura.
A relevância da cultura é inequívoca e Roque Laraia a ponta como uma das
características da espécie humana, assim como o bipedismo e desta forma refuta,
com base em Geertz, a ideia de uma forma ideal de homem (1986, p. 58 e 63).
E é em Geertz (2004, p. 351) que é possível enxergar cabalmente a importância
da cultura e sua implicação no direito. As especificidades culturais precisam ser
compreendidas e analisadas em seus próprios contextos. Destaco, então, este trecho

4

5

Por vezes, melhor do que tentar dar uma explicação do que vem a ser algo. Na introdução de seu
livro “Crime e Costume na Sociedade Selvagem” Bronislaw Malinowski exprime bem o que eu entendo
por “lógica etnocêntrica”. Vejamos (MALINOWSKI, 2015, p. 11): “O estado selvagem ainda é sinônimo
de costumes absurdos, cruéis e excêntricos, com superstições estranhas e práticas revoltantes”.
Neste trecho podemos perceber a lógica etnocêntrica, a qual pretendo uma distanciação, trata-se da
lógica de enxergar o outro com a partir de percepções concebidas em outra cultura. Mas, para os fins
de trabalho nos serve também o oposto: não devemos enxergar o Brasil (ou nós mesmos) com as
percepções de outras culturas.
Lévi-Strauss (2010, p. 17-22) no terceiro capítulo de seu livro Raça e História, cujo título é
etnocentrismo, demonstra uma certa tendência a que os homens se entreguem a uma visão
etnocêntrica. Para tanto, parte de exemplos históricos de negação da qualidade de homem (ou de
homem “bom”) para aqueles que estão fora do contexto cultural em que a análise acontece. O maior
referencial parece ser o da antiguidade greco-romana, no qual tudo para além de seus limites foi tido
como “bárbaro”. Expressão que segundo o autor posteriormente deu azo à expressão “selvagem”, da
floresta, o que mostra uma negativa da condição humana para os que não pertencem àquela
determinada cultura.
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de “O saber local” em que o autor defende como válida e necessária a posição que
venho tentando estabelecer como ponto de partida para esta pesquisa:

Uma mudança na direção de uma maneira hermenêutica de pensar o direito
– como uma forma de dar um sentido específico, a coisas específicas em
lugares específicos (coisas que acontecem ou deixam de acontecer, coisas
que poderiam acontecer), de modo que esses instrumentos nobres, sinistros
ou meramente práticos possam adotar formas específicas e ter um impacto
específico. Em resumo, estamos falando de significados, e não de máquinas.

E é nesse sentido de relevância da cultura e dos posicionamentos até aqui
expostos que compreendo a posição de Geertz (2004, p. 352) quando afirma “a noção
de que o pensamento jurídico é construtivo de realidades sociais e não um mero
reflexo dessas realidades”.
A noção de imbricação mútua, anteriormente mencionada, pode ser agora
melhor compreendida. Direito e cultura não podem ser encarados de forma estanque.
Há um infindável ir-e-vir que os molda reciprocamente.
Assim, é que se justifica como ponto de partida desta pesquisa a análise da
sociedade brasileira a partir dela mesma como manifestação cultural, em especial a
hierarquia, para que se possa compreender a igualdade jurídica no Brasil, tendo como
paradigma os privilégios que serão analisados no terceiro capítulo desta dissertação.
E ainda, tendo em mente que o Direito em toda a sua complexidade admite tanto um
enfoque zetético quanto um enfoque doutrinário.
Por fim, este item não poderia ser encerrado sem que fosse trazido para a
discussão a importante noção de sensibilidades jurídicas, corolário do referencial que
aqui se expõe. A importante necessidade de se entender as diferenças entre sistemas
com ênfase no contexto dos institutos e seus significados locais (GEERTZ, 2004, P.
260). Disso resulta o alerta para que se evite a importação ou tradução de categorias
nativas6 de outras culturas para a realidade brasileira sem a preocupação com nossas
peculiaridades. Nas palavras de Geertz (2004, p. 325):

6

Entendo por categorias nativas, aquelas produzidas em outro país, tendo como preocupação a
realidade social e cultural deste específico país. E desta maneira, sem que uma preocupação com a
nossa realidade, é, no mínimo, temerário que se pretenda uma simples importação de categorias
jurídicas. O direito, afirmo mais uma vez com Geertz, é saber local.
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É a esse complexo de caracterizações e suposições, estórias sobre
ocorrências reais, apresentadas através de imagens relacionadas a
princípios abstratos, que venho dando o nome de sensibilidade jurídica. Sem
dúvida, isso parecerá bastante vago, mas, como observou Wittgenstein, o
santo padroeiro de tudo isso que vem sendo dito aqui, um retrato autêntico
de um objeto obscuro não pode ser claro, certamente terá que ser obscuro.
É melhor pintar o mar como Turner o fez, do que tentar transformá-lo em uma
das vacas pintadas por Constable.

Eis que ao observar nossa sociedade e problematizar a igualdade jurídica ou a
falta de igualdade, a sua usual abordagem na dogmática jurídica se mostra
insuficiente – justamente por não demonstrar preocupação com as peculiaridades ou
sensibilidades. E também por diversas vezes, a doutrina simplesmente ignora por
completo a igualdade ao analisar institutos jurídicos que trazem privilégios (como
veremos no capítulo 3). Partir de standards de igualdade formal e material, cortes
históricos na revolução francesa e americana, dimensões ou gerações de direitos
fundamentais etc. não seriam caminhos capazes de adentrar nas peculiaridades e
minúcias que, me apropriando de DaMatta (1986), fazem “do brasil, Brasil”.
Não se trata de uma atribuição de valor negativo à abordagem dogmática e
nem de uma tentativa de retirar-lhe importância. Apenas marca-se um ponto de partida
sobre o qual o enfoque em relação ao objeto de estudo está situado.
E a partir deste enfoque é necessário enxergar a sociedade brasileira com suas
peculiaridades, através de sua sensibilidade e assim poder enxergar como a presença
da hierarquia em nossa sociedade permite o entendimento da igualdade jurídica à luz
das previsões legais de nosso ordenamento jurídico.

1.2 SOCIOLOGIA JURÍDICA

Weber e Bourdieu foram autores que instigaram o pensamento para uma
tentativa de compreensão do objeto de estudo deste trabalho. Representaram um
referencial teórico para a análise da igualdade jurídica considerando a sociedade
brasileira como epicentro da discussão.
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1.2.1 WEBER, A AÇÃO SOCIAL E SUA SOCIOLOGIA

Weber trabalha o que ele chamou de sociologia compreensiva a partir do
estabelecimento de diferenças de ação de acordo com referência típicas providas de
sentido. E em sua visão é a partir daí que se pode enxergar o “racional com relação a
fins” (2016, p. 494 e 495). Weber parece entender a atividade sociológica do
pesquisador como aquela que visa compreender de maneira interpretativa a ação
social e então explicá-la de maneira causal abordando também os seus efeitos.
Destaco as palavras do autor para a compreensão do que se entende por ação social
(WEBER, 2016, p. 494):

A ação que especificamente tem importância para a sociologia compreensiva
é, em particular, um comportamento que: 1) está relacionado ao sentido
subjetivo pensado daquele que age com referência ao comportamento de
outros; 2) está codeterminado no seu decurso por esta referência significativa
e, portanto, 3) pode ser explicado pela compreensão a partir deste sentido
mental (subjetivamente).

E no ponto em que se percebe que para a compreensão de ação social em
Weber é necessário estar adstrito ao sentido que o próprio agente atribui à ação e que
esta é a maneira que torna possível a compreensão da atuação do indivíduo em
sociedade. O indivíduo7 vislumbra um fim, e então racionalmente o persegue,
escolhendo os melhores meios para realizá-lo.
Esse é o fio condutor que justifica a análise que se segue e que servirá de
substrato para a compreensão do “você sabe com quem está falando” de DaMatta e
da “pirâmide e do paralelepípedo” de Kant de Lima. E seguindo esta linha de
raciocínio, ao analisar a sociedade brasileira e problematizar a igualdade em seu seio
precisarei enfrentar a questão da hierarquia. Mas, não é a intenção ou proposta de
aqui se discutir se os fenômenos identificados estão corretos e merecem existir (ou
persistir) na sociedade brasileira. Aqui será o espaço de discussão desta realidade e
sua relação com o Direito, em especial com a igualdade.

7

Fica aqui a ressalva de neste ponto “indivíduo” é usado sem relação com as categorias indivíduo e
pessoa de DaMatta que serão trabalhadas no próximo capítulo.
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Neste sentido, é que entendo relevante o conceito de sociologia de Weber. Nas
palavras do autor (2016, p. 612-613), deve-se entender por sociologia:

Uma ciência que pretende entender pela interpretação a ação social para,
desta maneira, explica-la causalmente no seu desenvolvimento e nos seus
efeitos. Por “ação” deve entender-se um comportamento humano, tanto faz
que se trate de um comportar-se externo ou interno ou de um permitir ou
omitir, sempre quando o sujeito ou os sujeitos da ação ligam a ela um sentido
subjetivo. A “ação social”, portanto, é uma ação na qual o sentido sugerido
pelo sujeito ou sujeitos refere-se ao comportamento de outros e se orienta
nela no que diz respeito ao seu desenvolvimento.

Este conceito é de fundamental importância para este trabalho, em especial,
por sua articulação com as observações que serão apresentadas a partir das
categorias presentes obra de DaMatta no próximo capítulo. E entre elas, destaco o
“sabe com quem está falando”, que deve ser enxergado a partir dos fundamentos
metodológicos apresentados por Weber, que ora passo a expor.
Weber aponta fundamentos metodológicos que são a expressão da “causa” de
se poder entender a “sociologia compreensiva” como racionalista.
O primeiro fundamento advém da compreensão de “sentido”, expressão que o
autor utilizou no seu conceito acima transcrito. Este deve ser entendido, para os fins
deste trabalho, como o sentido imaginado e subjetivo dos sujeitos “como média e de
um modo aproximado referente a uma determinada quantidade de casos” 8 (WEBER,
2016, P. 613).
O segundo fundamento apresentado busca mostrar a relevância de se
racionalizar uma zona de imprecisão. Weber aponta que não há como precisar um
limite entre “uma ação com sentido e um modo de comportamento simplesmente
reativo (2016, p. 613). Mas, destaca que a sociologia tem grande interesse
exatamente nos modos de comportamento situados nesta zona limite.
O terceiro fundamento apresentado gravita em torno da “evidência da
compreensão”. E aqui destaco o seu caráter racional, que Weber demonstra através

8

Weber apresenta outras possibilidades de compreensão de “sentido”, que são complementares e não
excludentes, a depender do objeto em análise. Trouxe para este trabalho aquela que, em minha visão,
se articula com a obra de DaMatta.
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de um paralelo com as proposições lógicas e matemáticas. Nas palavras do autor
(2016, p. 614):

Destarte, compreendemos de um modo unívoco o que se dá a entender
quando alguém, pensando na proposição 2 x 2 igual a 4, ou pensando nos
teoremas de Pitágoras, extrai uma conclusão lógica – de acordo com os
nosso hábitos mentais – de uma moda correta. Da mesma maneira quando
alguém, baseando-se nos dados oferecidos por fatos da experiência que nos
são “conhecidos” e a partir de certos fins dados, deduz para a sua ação
consequências claramente inferíveis (segundo a nossa experiência) sobre o
“tipo” dos “meios” a serem empregados. Toda interpretação de uma ação
orientadas a fins de maneira racional deste tipo – para a compreensão dos
meios usados – é de grau máximo de evidência.

Os parâmetros apresentados me ajudaram a compreender o modo como
DaMatta analisa a sociedade brasileira, sobretudo como ele apresenta suas
categorias e as relaciona com a hierarquia. Assim, é que a construção de uma ação
racional com relação a fins serve para a sociologia, em Weber, como um “tipo ideal” 9
a partir do qual podemos compreender a ação real que sofre influências de
irracionalidades de todo o tipo (2016, p. 615). Weber faz uma ressalva de grande valor
ao exprimir que neste ponto ele estabelece um “recurso metodológico”, que serve para
explicar a racionalidade de sua sociologia compreensiva, mas que de maneira alguma
significa um “predomínio da irracionalidade na vida” (2016, p. 616).
Por fim, ao trabalhar a ideia de “apreensão interpretativa do sentido”, Weber
expõe que ela pode ser pensada “como sendo uma média e de modo aproximativo
(na consideração sociológica de massa)” (2016, p. 618). Este ponto que ora destaco
estabelece um ponto de contato que permite uma articulação entre Weber e DaMatta
e que serve para o fim deste trabalho. O raciocínio que agora se inicia terá o seu
fechamento ao se analisar o que entendo por gatilho de apresentação da hierarquia
na sociedade brasileira – o “sabe com quem está falando”. Assim, é que destaco mais
uma vez a literalidade de Weber (2016, p. 619):

Em situações dadas, os homens são submetidos em sua ação a uma situação
de oposição a partir de impulsos contrários que são todos “compreensíveis”.
Weber parece nos indicar que o “tipo ideal” seria para a sociologia uma “ação rigorosamente racional
com relação a fins”. Contudo o autor nos indica que isso é algo inatingível ao estabelecer que a partir
deste “ideal” é que é possível identificar a “ação real”, que sofre inúmeras influências externas que ele
reputa como irracionais.
9

22

Seja qual for a intensidade relativa com que se manifestam na ação as
diferentes referências significativas subjacentes nesta “luta de motivos”, que
são para nos também compreensíveis, mas tudo isso, conforme a
experiência, é coisa que não se pode apreciar nunca com toda a segurança,
e, na maior parte nem sequer de maneira aproximativa. De resto, só há a
possibilidade da comparação do máximo possível de casos da vida cotidiana
ou da vida histórica, que são, de maneira geral, de natureza idêntica mas que
se diferenciam num ponto decisivo: no que se refere ao “motivo” da sua
importância prática. Isto é realmente uma das tarefas mais importantes da
sociologia compreensiva.

1.2.2 ALGUMAS CATEGORIAS DE BOURDIEU QUE INFLUENCIARAM ESTA
PESQUISA

Algumas categorias presentes nas obras de Bourdieu me proporcionaram uma
mudança de paradigma em termos de compreensão do Direito e de sua relação com
a realidade. A visão dogmática do Direito como um sistema prescritivo cedeu espaço
para a análise daquilo que é. A necessidade de compreender o que há de fato em
nossa sociedade ganhou uma relevância em minhas inquietações que passaram a
não mais se contentar, apenas, com o dever-ser. E com isso, de maneira alguma,
pretendo retirar a importância da prescrição para o campo jurídico. Mas, chamo a
atenção para esta sua outra faceta tantas vezes ignoradas.
Apresentarei algumas categorias de Bourdieu que reputo como essenciais para
a compreensão da discussão a que este trabalho se propõe.
Começo por espaço social e campo social.
Para Bourdieu o espaço social tem como características básicas ser relacional,
multidimensional e heterogêneo, possuindo uma existência independente das
intenções individuais dos agentes. Bourdieu (1996, p. 26) entende que o espaço social
é “um espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum modo em estado
virtual, pontilhadas, não como um dado, mas como algo que se trata de fazer”. E mais
(BOURDIEU, 1996, p. 29):

É preciso construir o espaço social como estrutura de posições diferenciadas,
definidas, em cada caso, pelo lugar que ocupam na distribuição de um tipo
específico de capital. (Nessa lógica, as classes sociais são apenas classes
lógicas, determinadas, em teoria e. se se pode dizer assim, no papel, pela
delimitação de um conjunto – relativamente – homogêneo de agentes que
ocupam posição idêntica no espaço social; elas não podem se tornar classes
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mobilizadas e atuantes, no sentido da tradição marxista, a não ser por meio
de um trabalho propriamente político de construção, de fabricação.

Os agentes sociais são, então, definidos pelas posições relativas que ocupam
neste espaço. E dada sua heterogeneidade, aliada a uma diferenciação, o espaço
social produz distintos campos sociais. E o campo social (2003, p. 49) na visão do
autor é o lugar em que as posições dos agentes estão fixadas. A observação de maior
relevância para este trabalho que aqui se faz é que o campo é ao mesmo tempo um
espaço de forças e um espaço de lutas – o campo é o lugar em que os agentes sociais
realizam suas disputas em torno de seus interesses específicos. E é a partir deste
ponto que a análise da hierarquia na sociedade brasileira nas obras de DaMatta e
Kant de Lima deve ser compreendida.
Outro aspecto merece destaque, a certa autonomia que cada campo possui,
tendo ainda uma lógica de funcionamento própria, capaz de orientar as ações dos
agentes sociais.
Bourdieu fornece uma definição de campo na seguinte passagem (1995, p. 64):

En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se
definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen
a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs)
actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies
de poder (o de capital) - cuya posesión implica el acceso a las ganancias
específicas que están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus
relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación,
homología, etc.). En las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social
está constituido por el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente
autónomos, espacios de relaciones objetivas que forman la base de una
lógica y una necesidad específicas, que son irreductibles a las que rigen los
demás campos. Por ejempio, los campos artístico, reiligioso o económico
obedecen a lógicas distintas.

O sociólogo francês aponta que a depender da lógica de cada campo há um
tipo diferente de capital a ser valorizado. O autor aponta em especial o capital
econômico, o capital cultural, o capital social e o capital simbólico. Este último o autor
aponta como sendo uma espécie de junção dos outros três capitais, mas que possui
um reconhecimento legítimo em separado deles. E é no capital simbólico que a análise
se concentrará.
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Antes é preciso compreender que para Bourdieu classe é o conjunto de agentes
sociais que ocupam posições homólogas no espaço social. Mas, isso não significa
que esses agentes possuem “quantidades” de capital semelhantes, porque eles são
distintos quanto ao habitus.
Nas palavras de Bourdieu habitus significa (1983, p. 15):

O sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e
estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente
‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras,
objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins
e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e
coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um
regente.

O habitus é, então, o elo de ligação entre o agente social e a sociedade, o liame
entre posições objetivas de uma classe e suas práticas. E é assim que se afirma que
o habitus é uma espécie de princípio capaz de unificar e gerar todas as práticas em
uma sociedade. É aquilo que permite a observação de indivíduos localizados em
espaços sociais homólogos adotando disposições de conduta padronizadas que
modelam suas ações e práticas cotidianas sem que necessariamente haja uma prévia
indagação ou mesmo consciência acerca dos motivos que levam à reprodução de
determinada conduta. Mais uma vez recorro às palavras do próprio autor (BOURDIEU,
1983, p. 15):

O habitus tende, portanto, a conformar e a orientar a ação, mas na medida
em que é o produto das relações sociais ele tende a assegurar a reprodução
dessas mesmas relações objetivas que o engendram.
Cada agente, quer saiba quer não, quer queira ou não, é produtor e
reprodutor de sentido objetivo porque suas ações e suas obras são produto
de um modus operandi do qual ele não é o produtor e do qual ele não possui
o domínio consciente; as ações encerram, pois, uma ‘intenção objetiva’, como
diria a escolástica, que ultrapassa sempre as intenções conscientes.
A interiorização, pelos atores, dos valores, normas e princípios sociais
assegura, dessa forma, a adequação entre as ações do sujeito e a realidade
objetiva da sociedade como um todo.
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A partir da compreensão de habitus10 e de campo é que se pode enxergar a
importância do simbólico em Bourdieu. Não apenas do capital simbólico, mas daquilo
que o próprio autor denomina de “sistemas simbólicos”. E aqui é que se apresenta a
especificação do que se vem demonstrando no sentido de trazer à tona o seu ponto
de contato com o “mundo jurídico”.
Bourdieu no primeiro capítulo de seu livro “O poder simbólico” 11 aponta que os
sistemas simbólicos são instrumentos de dominação. E este parece ser o ponto em
que suas categorias transcendem de suas páginas e fazem sentido à luz da realidade.
Destaco as palavras do autor (BOURDIEU, 1989, p. 10):

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante
(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e
distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade
no seu conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes
dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do
estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas
distinções.

É nesse sentido que Bourdieu aponta que os sistemas simbólicos (o direito
inclusive) como instrumento de dominação, e em suas palavras como “sistema
estruturante”. Isto é, um sistema com a capacidade de se reproduzir e de se perpetuar
através da adesão dos agentes a partir de comportamentos estruturados, que já estão
consolidados dentro do próprio sistema. É um instrumento de dominação na medida
que significa “poder” ou o exercício de um poder. E no sentido que Bourdieu confere
a “poder” trago a lição de Iorio Filho (2014, p. 35) que afirma que Bourdieu concebe
“o poder como um campo de representação da prática discursiva de estratégias de
forças, para outrem ou outros campos dispersos no tecido social, circundando a
sanção e o símbolo, reconhecidos como arbitrário ou legítimo”.
É importante notar que esta lógica não é apenas capaz de reproduzir uma
hierarquia já presente em nossa sociedade. E aqui já cotejo a obra de Bourdieu com
o Brasil em especial. Para além disso, dentro do que traz a obra do autor, o próprio
Álvaro Filipe Oxley da Rocha (2003, p. 103) afirma que que “A dinâmica do habitus permite a
naturalização dos comportamentos e, desse modo, a aceitação do convencionado como se fosse o
único comportamento e ponto de vista possíveis”.
11
Bourdieu (1989, p. 8) define poder simbólico como sendo “esse poder invisível o qual só pode ser
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo o
exercem.
10
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sistema simbólico cria uma noção hierárquica ao fortificar a noção de que apenas o
“grupo de especialistas” com exclusividade pode deliberar sobre seus valores e campo
de atuação. Assim, é que aqueles se encontram à margem tendem a continuar desta
maneira por não possuírem espaço para “opinem” sobre aquilo que apenas os
“especialistas” produzem. E assim, segue a dicotomia dominantes e dominados
caminhando lado-a-lado à hierarquia na sociedade brasileira.

1.3 PESSOA E INDIVÍDUO – DISTINÇÃO NECESSÁRIA PARA A COMPREENSÃO
DA HIERARQUIA

O Brasil possui uma cultura complexa e singular e não se trata aqui de
desqualificá-la ou compará-la tendo por standard algum ideal tido por superior.
Definitivamente não. O necessário é entender melhor aquilo se faz presente. É preciso
compreender o que o Brasil é e como suas relações intersubjetivas operam antes de
se precipitar em afirmações rasteiras e repletas de prescrições sem o menor cuidado
com o que de fato está diante de nós: a sociedade brasileira.
A análise se dará a partir de DaMatta (1997, p. 16 e 17) com a afirmação de
que “ao contrário dos Estados Unidos, nunca dizemos ‘iguais, mas separados’, porém
‘diferentes, mas juntos’, regra de ouro de um universo hierarquizante como o nosso”
(grifo nosso).
A explicação das categorias propostas por DaMatta servirá para demonstrar
esta expressão em destaque - diferentes, mas juntos - e como a (des)igualdade
jurídica observada na lei é uma representação da sociedade brasileira e sua
hierarquização no mundo jurídico. Mas, é possível suportar essa diferenciação na lei?
Esta é uma indagação a ser encarada em outro capítulo.
Passamos, agora, para a análise das categorias de DaMatta que se entendem
necessárias para a compreensão das peculiaridades da sociedade brasileira:
indivíduo e pessoa. Ocorre que esta categorização dicotômica pode ser diretamente
associada a outra: casa e rua.
É mister, então, que essas dualidades sejam explicadas.
Começaremos pelo que vem a ser a separação entre casa e rua - seguindo a
ordem que o autor estabeleceu em sua obra. Cabe aqui salientar que a preocupação
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de DaMatta não é o Direito, mas a relação de suas categorias com o principal eixo
temático deste trabalho - a igualdade - estará presente.
A casa é o ambiente familiar no qual as relações sociais exercem maior
controle. A distância social não é grande na casa, pois se trata do lugar “dos meus”
(DAMATTA, 1997, p. 95). Trata-se assim de um espaço de hierarquia interna e de
exclusão do externo. Nas palavras do próprio autor é preciso entender a casa como
um ambiente mais etéreo e não apenas uma construção situada em endereço fixo:
“Não se trata de um lugar físico, mas de um lugar moral: esfera onde nos realizamos
basicamente como seres humanos que têm um corpo físico, e também uma dimensão
moral e social. Assim, na casa, somos únicos e insubstituíveis.” (DAMATTA, 1986, p.
25).
Percebe-se claramente que um ser humano quando enxergado pelo viés da
casa é permeado por um pertencimento. Ele é alguém de destaque, com um algo a
mais e não mais um em uma coletividade. O ser que pertence à determinada casa é
uma parte em um todo estruturado. No espaço da casa as hierarquias são conhecidas
a priori, sendo difícil, portanto, que elas deixem de ser observadas. Segundo o autor
a “casa remete a um universo controlado, onde as coisas estão nos seus devidos
lugares” (DAMATTA, 1997, p. 92).
À casa se opõe a rua.
DaMatta faz uma alusão a Hobbes ao explicar o mundo da rua, mas não parece
fazê-lo, necessariamente, com a carga de pessimismo que o inglês coloca sobre os
homens. Neste ponto, o autor brasileiro entende que a rua é o espaço “onde todos
tendem a estar em luta contra todos, até que uma forma de hierarquização possa
surgir e promover alguma ordem” (DAMATTA, 1997, p. 93).
Na rua os seres humanos a princípio são vistos como iguais, não há hierarquia
sabida a priori, pois não se está entre os seus. Assim, o “engano” é uma regra básica
no mundo da rua. E para DaMatta o gatilho aparentemente capaz de trazer à lume a
hierarquia não vista de antemão na rua é o “você sabe com quem está falando?”.
DaMatta define, então, a casa a um espaço “amoroso onde a harmonia deve
reinar sobre a confusão, a competição e a desordem” (1986, p. 27). Assim, esses três
últimos adjetivos parecem estar associados à visão pessimista de Hobbes em relação
ao estado da natureza.
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A sociedade brasileira é complexa e como tal deve ser encarada. A casa e a
rua não são espaços estanques. Eles se comunicam diversas vezes e todos os dias.
Um ser humano vive nesses dois espaços, transitando entre eles e observando suas
distinções dependendo de que aspecto e momento de sua vida esteja sendo
operacionalizado.
Essa transição entre casa e rua também é observada entre pessoa e indivíduo,
categorias a serem agora analisadas, relacionando as duas dicotomias.
Através da distinção entre indivíduo e pessoa é possível enxergar duas formas
de perceber o universo social e nele atuar (DAMATTA, 1997, P. 191).
Para DaMatta (1997, p. 234), a categoria indivíduo deve ser encarada a partir
de certas características das quais destaco algumas: o indivíduo é livre e tem direito
a um espaço próprio; ele é igual a todos; ele tem escolhas, que são vistas como seus
direitos fundamentais; e ele faz as regras do mundo onde vive.
Já a categoria pessoa tem características que a elas se opõem (DAMATTA,
1997, p. 234): a pessoas está presa à totalidade social, à qual se vincula de modo
necessário; ela é complementar aos outros; ela não tem escolhas; ela recebe as
regras do mundo onde vive.
Desta maneira é que se pode afirmar que o lugar dos indivíduos é aquele em
que não existem segmentos (ou estamentos), um lugar que coincide com o ideal
ocidental posto, principalmente, pelas revoluções americana e francesa do final do
século XVIII. O seu lugar é em uma sociedade calcada na liberdade e igualdade (e
aqui me refiro à liberdade formal). Um Estado Democrático de Direito como o Brasil
seria apropriado para que relações entre indivíduos no mundo da rua fossem
rotineiramente observadas. E de fato o são. Mas, há o espaço ocupado pelas pessoas
para além da casa. E esta pode até ser uma peculiaridade nossa. Não significando,
contudo, que haja indissociavelmente algo “errado” nisso.
A pessoa tem seu lugar em sociedades segmentadas, complementares e
tradicionais em que “a totalidade tem na unidade - pessoa - um dos seus
prolongamentos essenciais” (DAMATTA, 1997, p. 234).
A relação entre as categorias casa e pessoa, bem como entre rua e indivíduo,
são latentes.
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Importante é perceber que esta distinção, por mais que pareça em um primeiro
momento definitiva e estanque, na verdade não o é. E a sociedade brasileira é movida
em diversos cenários por uma infindável transição entre essas categorias. E esse é
um dos pilares de nossa peculiaridade.
O Brasil tem no mundo da rua uma imersão maior da categoria pessoa. O
brasileiro não quer ser indivíduo, há constantemente uma busca pela “pessoalização”
das relações. O brasileiro tem a necessidade de pertencer a algo mais do que ele
próprio, não se satisfaz sendo um indivíduo solitário que precisa fazer suas próprias
escolhas e buscar sua própria inserção na sociedade civil. O brasileiro busca uma
posição em que as regras estão aprioristicamente dadas, busca ser pessoa e ser
tratado na lógica da casa.

1.4 A PIRÂMIDE E O PARALELEPÍPEDO

Neste ponto é que se percebe como de extrema relevância a percepção de
Kant Lima quanto à hierarquização que se faz presente na sociedade brasileira. Para
tanto o autor apresenta dois modelos jurídicos capazes de demonstrar a relação da
sociedade com a igualdade. Demonstra, também, a inserção deles na sociedade
brasileira. Os modelos são: o paralelepípedo e a pirâmide.
O paralelepípedo segundo Kant de Lima é modelo em que a uniformidade é
observada, o topo é igual à base. Enxerga-se uma sociedade plural, com indivíduos
distintos e com interesses distintos que resultam em constantes e permanentes
conflitos. Mas, esses indivíduos são iguais em direitos (parece remeter à noção de
igualdade formal). Kant de Lima (2009, p. 42) assim trata do paralelepípedo:

A desigualdade de status, assim, sedava em termos das escolhas melhores
ou piores que os indivíduos faziam entre as opções disponíveis no elenco
daquelas publicamente dadas. As regras eram sempre vistas como de origem
e legitimidade localizada, limitadas a um universo definido. Tinham
interpretação literal e aplicavam-se universalmente, de maneira uniforme, a
todos.

Percebemos, assim, uma semelhança entre o paralelepípedo e a categoria dos
indivíduos apresentada por DaMatta, que pode ser ainda mais evidenciada em trecho
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de outra obra de Kant de Lima (1997, p. 79) ao dizer que em uma sociedade vista a
partir da lógica do paralelepípedo:

Todos são iguais, mas diferentes, desde o início, mas sua trajetória particular
não implica impedimento para a realização das metas alheias, que se dá em
linhas de ascensão paralelas e não convergentes. Haverá escassez de
recursos, pois o topo do paralelepípedo está reservado àqueles que fizeram
as escolhas mais adequadas. Mas os recursos não serão raros, pois haverá
recursos disponíveis a todos.

Passando para o modelo da pirâmide e aqui notamos a marca da hierarquia de
maneira acentuada. E ao pensar em uma pirâmide, logo imaginamos uma base
quadrangular ou triangular, mas com uma base maior do que o seu topo. Quanto mais
próximo ao ápice de uma pirâmide maior a noção de exclusividade pode ser
identificada. E é nesse sentido que Kant de Lima (2009, p. 42) assim enuncia:

A sociedade é composta de segmentos desiguais e complementares que
devem se ajustar harmonicamente. As regras são sempre gerais para toda a
pirâmide, mas como se destinam a segmentos desiguais em direitos e
interesses, devem ser aplicadas particularizadamente através de sua
interpretação por uma autoridade.

Notamos que a ideia da pirâmide nos remete à noção de casa de DaMatta. E
com isso não podemos nos esquecer que na casa todos são “considerados” como
pessoa, havendo o seu lugar devidamente demarcado em uma ordem hierárquica
preestabelecida. E é nesta medida que a palavra de Kant de Lima sobre a pirâmide
(1997, p. 80-81) ganha maior relevo para o objeto de análise deste trabalho:

A competição dos elementos da sociedade se fará por recursos raros, isto é,
que não estarão disponíveis a todos. Além do mais, o fato de que a sociedade
é segmentada, dividida em partes desiguais e complementares, implica que
tais partes ocupam, desde logo, um lugar definido nesta ordem social,
mantém a pirâmide em seu lugar, impedindo que ela tombe ou inverta sua
posição.

A partir destes modelos de Kant de Lima é que poderemos, a seguir,
compreender a dinâmica da sociedade brasileira no que diz respeito à sua relação
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com a igualdade nas relações entre os seus membros e na sua relação com a lei, uma
das formas de manifestação do Estado.
Fechando o raciocínio aqui pretendido e o relacionando com a “prisão especial”,
que é o recorte específico a que o trabalho tem por norte para a análise da igualdade
jurídica, não pude encontrar melhores palavras do que as de Teixeira Mendes (2004,
p. 9):

A peculiaridade do caso brasileiro, que se reproduz no nosso sistema jurídico,
está no fato de que a representação gráfica do modelo de nossa sociedade
não segue nem somente a forma da pirâmide, nem do paralelepípedo, mas
sim a sobreposição das duas figuras e consequentemente das duas éticas
paradoxais.
Entre nós, as duas éticas, por paradoxais que sejam, convivem e se alternam,
informando nossas teorias e nossas práticas. Resulta desta convivência uma
ética tão peculiar, que muitas vezes torna-se incompreensível, incongruente,
e aparentemente absurda. No campo jurídico brasileiro, esta convivência se
traduz da seguinte maneira: o discurso explícito é liberal – a Constituição da
República, desde de 1891 consagra o princípio da isonomia e há aparente
consenso social a respeito desta regra. (Ninguém hoje, em sã consciência,
ousaria defender o contrário!). No entanto, a teoria que informa a prática
jurídica obedece à ética das sociedades hierarquizadas de tal forma que não
estranhamos o fato de nosso conceito de igualdade jurídica pressupor a
desigualdade jurídica, isto é, tratamento jurídico diverso em situações
semelhantes, para sujeitos provenientes dos diferentes segmentos sociais. A
prisão especial é bom exemplo: não há bacharel, ou operador do direito, e
até mesmo jurista que não a defenda, sem qualquer estranheza, sob o
fundamento de que igualdade é tratar desigualmente os desiguais.

A autora trata neste trecho da obra de Kant de Lima e das categorias aqui em
destaque. E sua análise chegou no cerne do nosso problema, o Brasil não é uma coisa
e nem outra. Não vemos aqui uma sociedade igualitária e nem uma sociedade
hierarquizada. Há uma mescla destas duas situações. Mas, se em uma sociedade que
formalmente é concebida em sua Constituição com fundamento em um individualismo
liberal e que tem na igualdade (jurídica inclusive) um princípio basilar que poderia
viabilizar a mobilidade social, como é possível conviver com a hierarquia? É possível
que a hierarquização esteja presente na Lei?
Dois pontos devem ser destacados para encerrar este item.
O primeiro é que a peculiaridade cultural tem o seu espaço, mas o Direito
também o tem. E seu ponto de conflito será problematizado no local apropriado, tendo
em vista como ponto de suporte o regime de prisão especial. Então, se com Geertz
(2008, Capítulo 8) identificamos o direito como saber local e como uma forma de ver
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o mundo, a questão fato/lei pode ser vista de maneira distinta. Ponto que em um
momento subsequente deste trabalho será retomado para mostrar como a
desigualdade presente na lei, mais especificamente na “prisão especial”,
consubstancia e reproduz a visão piramidal da sociedade brasileira.
O segundo é o mecanismo que DaMatta aponta como gatilho da transição entre
os mundos do indivíduo e da pessoa no Brasil. A sua análise servirá, também, para a
compreensão dos modelos de Kant de Lima na sociedade brasileira e demonstrará a
forte presença da hierarquia como marca das relações cotidianas em nossa
sociedade.

1.5 O BRASIL A PARTIR DO “SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO?”
Neste ponto vou partir da explicação do “sabe com quem está falando”
mostrando como é ele que permite a transição de um “simples indivíduo” para a
condição de “pessoa”. E, além disso, como este é um mecanismo que se tenta manter
escondido (DAMATTA, 1997, p. 192).
DaMatta procura demonstrar a expressão como “um rito de autoridade - um
traço sério e revelador da nossa realidade social” (1997, p. 190). O autor desvela uma
faceta da sociedade brasileira em que a discórdia e a crise não podem ser toleradas.
Isso com a finalidade de que seja mantida uma realidade em que cada um tem o seu
lugar em uma sociedade hierarquizada, que possui “autoridades” difusamente
espalhadas por ela. E, não apenas mantida, esta hierarquia precisa ser vista como
algo natural.
E é neste ponto que DaMatta afirma que “permanece o fato de termos um
sistema social com aspectos conhecidos, mas não reconhecidos pelos seus
membros” (1997, p. 191 - grifo nosso). O “sabe com quem está falando?” enxergado
como um mecanismo excludente e que precisa ser escondido. É um mecanismo
cotidianamente presente, mas que opera sem alarde.
Retomando as dicotomias dos modelos pirâmide e paralelepípedo de Kant de
Lima em conjunto com a de pessoa e indivíduo de DaMatta, para que serve o “sabe
com quem está falando?” senão para transitar entre esses dois polos? A igualdade
que o indivíduo vive em um mundo enxergado como um paralelepípedo em muitas
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vezes não pode ser por ele tolerada. Neste momento surge a necessidade de ser
pessoa em um ambiente fora de sua casa, a rua, e de se “recolocar” em seu lugar
segmentado na pirâmide social. E o mecanismo identificado por DaMatta para tanto é
“você sabe com quem está falando?”. A expressão pode ser encarada como um
mecanismo de manutenção de privilégios sendo mais utilizada na medida em que
avanços sociais são conquistados e os traços que outrora deixavam a distinção entre
classes bem visíveis, não mais são observados a uma primeira vista (DAMATTA,
1997, p. 206).
O autor afirma que através desta ferramenta social é possível “estabelecer a
pessoa onde antes só havia indivíduo”. Assim é que se opera a manutenção de
privilégios, passa-se de uma de uma situação igualitária a uma situação hierarquizada,
na qual “uma pessoa deve ter precedência sobre a outra” (DAMATTA, 1997, p. 228).
O “sabe com quem está falando?” revela características da sociedade brasileira
e uma delas pode ser identificada no seguinte trecho:

A expressão remete a uma vertente indesejável da cultura brasileira. Pois o
rito autoritário indica sempre uma situação conflitiva, e a sociedade brasileira
parece avessa ao conflito. Não que isso elimine o conflito. Ao contrário, como
toda sociedade dependente, colonial e periférica, a nossa tem um alto nível
de conflitos e crises. Mas entre a existência da crise e o seu reconhecimento
existe um vasto a ser percorrido. (DAMATTA, 1997, p. 189).

É nesse sentido que a constante busca pela pirâmide e sua indissociável
hierarquia através do “você sabe com quem está falando?” mostra como a sociedade
brasileira lida com seus conflitos. Eles não são encarados com regras postas para
todos da mesma maneira para que em uma situação de igualdade possam haver
embates e através desses conflitos às claras seja possível uma tentativa de superação
desses conflitos. Ocorre que na medida em que os conflitos não saem de sua
penumbra e, portanto, mais dificilmente são reconhecidos em situações concretas,
mais difícil é sua solução. Então, o conflito que seria natural no paralelepípedo é
escondido na sociedade brasileira para a manutenção da pirâmide.
DaMatta (1997, p. 230) afirma que “embora toda sociedade humana seja
constituída de indivíduos empiricamente (ou naturalmente) dados, nem toda a
sociedade tomou esse fato como ponto central de sua elaboração ideológica.” (grifo
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no original). Esse parece ser o caso do Brasil, que adota a pessoalidade ou a condição
de pessoa para muitos lugares além da casa e em muitas ocasiões através do “sabe
com quem está falando?”. E isso não é intrinsecamente uma falha da sociedade
brasileira, é algo peculiar e inerente à cultura brasileira. Mas, descobrir se é legítimo
que isso ultrapasse os limites deontologicamente impostos pela Constituição e seja
vislumbrado em leis, como é o caso da “lei de prisão especial”, é que é o ponto a que
essa discussão deve caminhar para os fins desta pesquisa.
Assim é que com o intuito de mais uma vez estabelecer o locus do qual este
trabalho parte é que encerro este capítulo com uma lição de Kant de Lima (2011, p.
90):

Sem dúvida, a maior parte da reflexão sobre o Direito que se exerce hoje no
Brasil caminha por duas vias aparentemente excludentes: ou a via
apologética ou a via da denúncia. A primeira consiste na aceitação plena do
dogma jurídico no qual o Direito é compreendido como não contextualizado e
não pertencente à ordem da sociedade. É uma concepção transcendental do
Direito. Evidentemente tal perspectiva só poderia se justificar em que os
autores que nela trabalham enunciem explicitamente a ordem jurídica como
fundada em uma ordem transcendental e essencial. A segunda, a via da
denúncia, consiste basicamente em alardear os conteúdos ideológicos do
sistema legal, compreendido como corpo em que se encarnam privilégios de
classe e a cumplicidade com o poder que sempre, “naturalmente”, traduz
interesses inconfessáveis, dispersos na ordem social que deve ser
recuperada, regenerada ou transformada. Em tal perspectiva, concentra-se a
atenção na denúncia dos valores ou ideologias encobertas e mascaradas na
ordem legal. Ordem legal que teria a aparência de imparcialidade e
neutralidade, fazendo com que os autores que trabalham em tal direção
concedam uma atenção privilegiada e devotem um preconceito sistemático
contra tudo aquilo que, mesmo remotamente, possa se relacionar com a
citada presunção de imparcialidade ou neutralidade. É neste sentido, por
exemplo, que se pode constatar a má vontade de tal orientação com a matriz
weberiana nas ciências sociais, continuadamente acusada de ocultar as
preferências que, inscritas na ordem social e, portanto, também no Direito,
tornam viável o exercício da dominação e impossível o conhecimento pela
resolução terminal do conflito entre a ideologia e a ciência (concebidas como
o falso e o verdadeiro), o qual deverá se extinguir, como em outras estórias
conhecidas, pela vitória final do bem sobre o mal.

Não se trata de negar a importância da dogmática e nem de glorificara a via
que Kant de Lima denominou de “denúncia”. Apenas marco o “tom” deste trabalho e
da minha pesquisa. E fazendo uso mais uma vez das lições de Weber, a partir de
DaMatta e de Kant de Lima é que identifiquei como possível encontrar algo que reputo
como essencial para a discussão da igualdade na sociedade brasileira, a hierarquia
como significação que os próprios atores sociais conferem à ação social.
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CAPÍTULO 2 – IGUALDADE

O presente capítulo tem por finalidade principal a identificação da igualdade
enquanto princípio jurídico basilar do Estado brasileiro. A minha preocupação é
compreender o que os standards externos assimilados pelo Brasil representam ou
podem representar para a sociedade brasileira.
Nesse sentido entender noções básicas de igualdade a partir do direito positivo
brasileiro, em especial a nossa Constituição. Mas não é esse o ponto em que o
trabalho pretende chegar. Por isso, essa será uma análise célere com a pretensão de
situar a discussão e sem a preocupação com o “esgotamento” deste assunto. A
justificativa da presença dessas linhas neste trabalho, bem como de sua brevidade,
reside no fato de que por muitas vezes resta mais fácil compreender sobre o que
pretendemos “falar” ao deixar claro sobre o que não é o foco da discussão. O
entendimento de igualdade formal e material é necessário, pois central em qualquer
discussão de igualdade, mas não é o ponto fulcral deste trabalho. Para além disso, a
discussão sobre igualdade jurídica parte da concepção de igualdade formal.
O capítulo, então, focará na igualdade jurídica e principalmente com a distinção
entre “igualdade na lei” e “igualdade perante a lei”, ponto a partir do qual entendo
começar a conseguir traçar peculiaridades capazes de identificar um aspecto da
cultura jurídica brasileira em relação à igualdade (ou sua falta). Isso porque há
distintos sentidos de igualdade e precisamos nos ater aos que importam para a análise
do objeto desta pesquisa.
Contudo, não é possível deixar de abordar a igualdade material, ainda que de
forma rápida, pois esta dicotomia formal-material habita o imaginário jurídico através
de uma tinta que marca de forma deveras indelével todos os juristas. E a razão de sua
abordagem é justamente chamar mais atenção para a igualdade formal, mostrando
de maneira mais clara o objeto do trabalho. Principalmente se considerarmos que a
igualdade material é, também, algo de suma necessidade para a nossa sociedade
ainda que não seja o problema que move esse estudo.
Assim, é que caminharemos por uma abordagem “diferente” da igualdade. A
igualdade, seja formal, material ou jurídica pode ser encarada como uma projeção
política.
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A igualdade material pode ser relacionada com o dirigismo constitucional, no
qual, em linhas gerais, se considera que há um programa ou projeto de Estado
presente na Constituição e que deve ser efetivado através da política (ou política
pública).
A igualdade formal – e sua “divisão” em igualdade jurídica na lei e perante a lei
– se relaciona mais diretamente ainda com a política. A igualdade jurídica na lei tem
o seu locus por excelência na seara política, o Poder Legislativo no exercício de sua
função primordial, a de legislar. A igualdade jurídica perante a lei também pode ser
relacionada com a política12 ao se levar em conta a presença de discurso político em
decisões do Poder Judiciário.
E ainda no tocante ao recorte desta pesquisa, os privilégios estabelecidos em
lei no Brasil, as noções de igualdade na diferença e de “política do reconhecimento”
exercerão um papel essencial na associação da igualdade no Brasil com a presença
da hierarquia em nossa sociedade. Algo que se iniciará neste capítulo, mas cujo
raciocínio apenas será finalizado no capítulo seguinte, local em que os institutos
“prisão especial”, “imunidade formal” e “foro por prerrogativa de função” serão
analisados.

2.1 IGUALDADE MATERIAL

A igualdade material também está presente na Constituição de 1988 e em
diversos dispositivos. É possível afirmar com segurança que este viés da igualdade
visa assegurar que os homens sejam tratados de maneira uniforme numa acepção de
igualdade real, de fato, primando pela efetivação de acesso amplo a todos os bens da
vida (DUARTE, 2001, p. 36).
É possível encontrar um rol extenso de dispositivos constitucionais em que a
busca pela igualdade material está assentada, vide (DUARTE, 2010, P. 530):

12

Aqui a abordagem poderia ser realizada em diversas frentes e com diferentes propósitos. Poderíamos
abordar a judicialização da política ou o ativismo judicial. Mas, esse não é nosso objeto. A abordagem
ficará restrita a apresentação de como a abordagem do Judiciário e, mais especificamente, do
Supremo Tribunal Federal pode ser através de um discurso político, vide item 2.2.
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A título ilustrativo, em ordem cronológica, pode-se indicar: a vedação de
distinção em razão de origem, raça, sexo, cor , idade, credo e quaisquer
outras formas de discriminação (art.3°, IV); a igualdade de gênero ( art. 5º, I
); entre o cidadão e a lei penal (art. 5°, caput) a igualdade jurisdicional (art.
5°, XXXVII, LIII, LIV, LXXIV) a igualdade nas relações trabalhistas (art. 7°,
XXX e XXXIV) ; a igualdade entre brasileiros natos e naturalizados (art.12, §
2°); idêntico valor do voto (art.14, caput); a igualdade de acesso ao serviço
público (art. 37, I ,II e VIII); isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas do serviço público (art. 39); entre o Fisco
e o contribuinte (arts. 145, §1° e 150,II); a justiça social como diretriz para a
ordem econômica e para ordem social (art, 170, VII e art. 193,
respectivamente); a universalidade da prestação dos serviços da seguridade
social (art. 194 e art. 196); a igualdade na educação (art. 205 e 206, I e III);
igual valor e proteção às manifestações culturais (art.215, §1°);e a igualdade
nas relações familiares (art. 226, §§2° e 5° e art. 227, § 6°).

A igualdade material, assim, está relacionada a uma questão de isonomia ou
de igualdade de fato. E no caso dos dispositivos em destaque, ela se relaciona com
um projeto de Estado. Projeto no sentido de que esses dispositivos almejam uma
situação ainda não alcançada. Uma utopia, no sentido que lhe conferiu Thomas
Morus, ou seja, um lugar ainda não alcançado.
A verdade é que se trata de uma concepção de forte cunho idealista e
humanitário, mas que ainda não obteve êxito nas sociedades humanas (DUARTE,
2001, p. 36). É possível encontrar discrepâncias entre diversas sociedades, umas com
maior grau de igualdade material do que outras.
E é justamente por ser um ideal em constante busca pelas sociedades
humanas (pelo menos a de tradição ocidental no contexto do constitucionalismo
moderno) que a tese de dirigismo ganhou relevância.
O dirigismo constitucional pode ser enxergado como uma possibilidade de
efetivação política da igualdade material.
Canotilho ao tratar do dirigismo Constitucional em primeiro lugar aponta a
necessidade de enxergar a deontologia presente em todas as normas constitucionais.
As normas de cunho programático possuem uma vinculariedade e uma força
normativa13 igual às demais normas da Constituição.
É possível, então, apontar três pontos essenciais à tese do dirigismo
constitucional e que demonstram a sua relação com a política. Primeiro, o Poder
Legislativo fica de forma permanente vinculado à realização do projeto constitucional
13

Vide HESSE, Konrad em “A força normativa da Constituição”.
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– afinal há imperatividade em todas as normas constitucionais Segundo, os
dispositivos instituidores de igualdade materiais, como os aqui destacados, vinculam,
não só o Legislativo, mas todos os órgãos capazes de concretizá-los e que, assim,
devem leva-los em conta em todas as atividades. Por último, essas normas de cunho
programático (mas que possuem força normativa) funcionam como limites negativos,
no sentido de que podem censurar atos que as contrariarem eivando-os de
inconstitucionalidade14.
Percebemos que o dirigismo constitucional tem como destinatário os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Fato é o jurista português revisou seu posicionamento quanto à Constituição
programática15 (dirigente), passando a considerar que o Estado português passou por
uma transformação em seu papel e que agora ele deve assumir um papel mais de
“legitimador da socialidade estatal” (CANOTILHO 2003, p. 218).
Contudo, Canotilho escreveu tanto sobre a tese da Constituição dirigente ou
programática quanto sobre sua revisão tendo em mente a Constituição portuguesa de
1976 e a realidade social de Portugal. Nesta medida é que levando em conta a nossa
cultura jurídica temos de identificar a validez da persistência ou não desta concepção.
Ainda que não necessariamente com o olhar antropológico, Lênio Streck, de
maneira clara e concisa, assevera ainda permanecer válida a tese da Constituição
dirigente para países de modernidade tardia (2014, p. 126 e 131). O autor conclui pela
relevância do dirigismo com a seguinte passagem:

No paradigma que antecede à noção de Constituição compromissóriodirigente, o texto constitucional era entendido como uma terceira coisa que
se interpunha entre o sujeito (da filosofia da consciência) e o objeto (a
sociedade). A linguagem constituinte, da busca do novo, da emancipação da
sociedade, do resgate das promessas da modernidade, dramaticamente
sonegadas em países periféricos como o Brasil, passa a ser, no interior do
novo paradigma, condição de possibilidade desse novo, pela exata razão de
que, na tradição engendrada pela noção de Estado Democrático de Direito, o
constitucionalismo já não é mais o de índole liberal, mas, sim, um
constitucionalismo produto de um constructo que estabelece, em um novo-

14

Ver CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra,
1982.
15
Ver CANOTILHO, J. J. Gomes. Rever ou Romper com a Constituição Dirigente? Defesa de um
constitucionalismo moralmente reflexivo. In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política.
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 4. n.15.
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modo-de-ser instituído pelo pacto constituinte, os limites do mundo jurídicosocial.
Por isso, a Constituição que exsurge desse novo paradigma é diferenciado,
constituidor, dirigente e compromissório (mas não como receituário
omnicompreensivo e totalizante, enfim, como fundamento último, no que
concordo inteiramente com Canotilho), isso porque o direito, nesta quadra,
assume uma nova feição: não mais a proteção do indivíduo, enquanto
mônada, pretensamente autônomo (espécie de Barão Münchausen), mas,
sim, a proteção e implementação dos direitos fundamentais-sociais até então
(e no Brasil até hoje) sonegados pelo paradigma liberal-individualistanormativista, o qual, como já explicitado, se calca na filosofia do sujeito e na
filosofia da consciência.

Então, uma vez verificada a importância do dirigismo constitucional e sua
atualidade em relação ao Brasil é possível compreender como ela serve de
instrumental para constante e infindável busca pela igualdade material. E a sua
relação com a política e mais especificamente com políticas públicas fica evidente ao
se enxergar que a Constituição possui uma carga ideológica e política e que
justamente por isso pretende vincular seus intérpretes ou destinatários (BERCOVICI,
2005, p. 99).
Bercovici vai além afirmando com base em uma concepção de constituição
dirigente que as políticas públicas podem (devem) ser controladas em eu aspecto
formal e material de acordo com o conteúdo e com os fins da Constituição de 1988,
fundamentalmente os fins que constam de seu art. 3º.
Embora essas linhas acerca da igualdade material sejam necessárias, pois ela
é algo presente em nossa realidade constitucional. Pelo menos no que tange à
necessidade de sua busca. Mesmo que o seu atingimento seja algo inalcançável, visto
que a desigualdade material é inerente à economia de mercado, a sua mitigação é um
propósito de nosso marco constitucional.

2.2 IGUALDADE FORMAL - UMA VISÃO NÃO USUAL

Esta breve explanação sobre igualdade formal exerce um ponto central para
este trabalho, que tem como foco a igualdade jurídica na lei.
A ideia da igualdade formal, tendo como ponto de recorte histórico o
constitucionalismo moderno, remonta à Revolução francesa e em especial ao art. 1º
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da Declaração dos Direitos do homem e do cidadão de 1789 ao dizer que “os homens
nascem e são livres e iguais em direitos”. E ainda à Constituição dos Estados Unidos
da América de 1791. Fernanda Duarte (2011, p. 535) destaca

A importante contribuição norte-americana para a definição do ideal moderno
de igualdade se dá com o princípio da Equal Protection of the Laws que se
encontra alicerçado nas emendas 5ª e 14ª da Constituição dos Estados
Unidos, servindo como limitação do governo perante o cidadão, impedindo o
abuso do poder normativo.

Normalmente encontramos uma associação simples entre os ideais iluministas
que inspiraram a Revolução francesa e as três gerações de direitos fundamentais –
hoje com entendimento tranquilo, em que pese haver autores falarem ainda em quarta
e quinta gerações. Esses ideais são: liberdade; igualdade; e fraternidade. E eles se
associam respectivamente com as três primeiras gerações de direitos fundamentais.
Neste momento, chamo atenção apenas para a primeira geração que se associa à
ideia de liberdade.
Paulo Bonavides (2016, p. 577) afirma que

Os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os primeiros a
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis
e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico,
àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente.

A lição mais importante para este trabalho é a associação entre a fase dos
direitos fundamentais e a igualdade formal. Esta primeira fase, ligada de maneira
intrínseca à liberdade e que impôs um dever de abstenção ao Estado, ne sentido de
freá-lo perante os particulares foi o que propiciou a ascensão da igualdade formal.
E ainda que hoje o alarde maior seja identificado na necessidade de igualdade
material, traço que adveio da segunda geração de direitos fundamentais, coloco uma
pergunta: podemos priorizar algo que está um passo à frente sem ter superado o que
foi posto a priori?
Certamente que sim. Podemos priorizar a igualdade material, tanto no âmbito
acadêmico quanto no político. Mas, não podemos nos olvidar da igualdade formal,
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principalmente quando podemos com tamanha tranquilidade enxergá-la como um
problema em nossa sociedade.
E a discussão tem de necessariamente fugir de uma lógica binária em que se
tente opor uma concepção à outra. Ao defender aqui a necessidade de se valorizar a
igualdade formal – e mais adiante especificarei como igualdade jurídica na lei – não
estou negando a igualdade material em qualquer nível.
Mais uma vez me servindo das lições de Paulo Bonavides (2106, p. 385)
destaco:

Na presente fase da doutrina, já não se trata com rigor, como assinalou
Leibhollz, de igualdade “perante” a lei, mas de uma igualdade “feita” pela lei,
uma igualdade “através” da lei.
Conduzido para fora das esferas abstratas, o princípio da igualdade,
inarredavelmente atado à doutrina do Estado social, já não pode ignorar o
primado do fator ideológico nem tampouco as demais considerações de
natureza axiológica. Ideologia e valores entram assim a integrar o conceito
de igualdade, provocando uma crise para a velha igualdade jurídica do antigo
Estado de Direito.

Não consigo entender esta “crise” como não sendo apenas uma insuficiência.
A igualdade formal é insuficiente para um Estado Democrático de Direito em que seu
dirigismo constitucional, que ainda tem proeminência e relevância nesta quadra de
sua história, considerando que se trata de um país de modernidade tardia, está
presente em diversas normas esparsas por seu texto (conforme visto no item anterior).
E é desta maneira que a inquietação acerca de institutos jurídicos como a
“prisão especial”, a “imunidade formal” e o “foro por prerrogativa” representa o marco
principal que move esta reflexão.
A igualdade material não pode de maneira alguma ser colocada à margem, mas
também não o pode a igualdade formal, principalmente quando podemos vislumbrar
inconsistências no âmago de nosso ordenamento jurídico sendo encaradas com a
naturalidade com que identificamos a presença da hierarquia em situações cotidianas
de nossa sociedade.
Não podemos deixar de encarar a hierarquia como uma peculiaridade de nossa
cultura que encontra seu caminho até nossa cultura jurídica. Isso, contudo, não
significa a correção do que se põe em discussão aqui.
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Então, para problematizar a igualdade formal no Brasil e posteriormente poder
trazer com mais naturalidade a discussão desses três institutos me utilizo mais uma
vez das lições de Weber. O autor alemão define o direito como uma ordem legítima
se valendo das seguintes palavras (2016, p. 648):

Direito: quando a validade é garantida externamente pela possibilidade de
coação (física ou psíquica) que é exercida por um conjunto de indivíduos
instituídos com a missão de obrigar a observância desta ordem ou de castigar
e punir a sua transgressão.

Destaco que a necessidade reforçar a observância da ordem é posta como uma
missão. E o paralelo com a igualdade formal, que é tida como parte da ordem, é a
necessidade de ela ser reforçada por aqueles mesmos que têm permitido a presença
da desigualdade. E em sequência, Weber justifica a ordem legítima – e o direito como
ordem legítima – a partir de uma instigante consideração sobre a legalidade (2016, p.
652):

A forma de legitimidade mais corrente é a crença na legalidade: a obediência
a preceitos jurídicos positivos estatuídos segundo o procedimento usual e
formalmente corretos. A oposição entre ordens combinadas e outorgadas é
apenas relativa. Pois no caso em que a validade de uma ordem que se
originou num pacto não se baseie num acordo unânime – o qual com
frequência foi exigido na Antiguidade para haver legitimidade autêntica – mas
a penas na submissão de fato, dentro de um círculo de homens que tiveram
certa discordância referente à maioria – caso muito frequente – temos na
realidade uma ordem outorgada – ou imposta – a essa minoria ou minorias.
Por um lado, também é muito frequente o caso de minorias poderosas e sem
escrúpulos imporem uma ordem que logo vale como legítima para os que no
início se lhes opuseram. Quando as votações são legalmente
reconhecidas como meio para a criação de uma ordem, é muito
frequente que a vontade minoritária alcance a maioria formal e que,
portanto, a maioria a aceite: o caráter majoritário existe apenas
aparentemente. A crença na legalidade de ordens que se originaram num
pacto já se encontra em tempos bastante remotos e se encontra com
frequência entre os povos primitivos. Mas na maioria das vezes esta
legalidade é completada pela autoridade de oráculos (grifo nosso).

Entendo ser necessário destacar dois pontos: a prevalência da vontade
minoritária e a autoridade de oráculos. É incrível como a obra de Weber, que faleceu
em 1920, pode chamar a atenção tão decisivamente para o Brasil atual.
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Ainda sem entrar a fundo na discussão da “prisão especial” do “foro por
prerrogativa de função” ou da “imunidade formal”, preciso pontuar que a Lei 10.258
de 2001, ao tratar do art. 295 do Código de Processo Penal e, portanto, da prisão
especial16, o fez sob a égide da Constituição de 1988. Então, o Poder Legislativo fez
prevalecer uma vontade minoritária através do “alcance de uma maioria formal”17.
E isso pode ser demonstrado em números a partir do último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figura 1

Exemplifico neste ponto apenas na “prisão especial” por querer apenas isso: exemplificar e
contextualizar a situação. O mesmo poderia ser feito com quaisquer dos outros dois institutos – “foro
por prerrogativa de função” ou “imunidade formal”.
17
Neste ponto há uma intencional redução da “prisão especial” em relação à escolaridade a fim de que
seja possível mapear a desigualdade a partir dos dados do IBGE.
16
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Figura 2

Utilizando os dados do censo de 2010 – dados atuais, tendo em vista que a
população é um fenômeno estrutural e que não muda com frequência como preços
ou produção, que por isso são ditos fenômenos conjunturais – podemos encontrar que
neste recorte a população brasileira era de cerca de 190 milhões de pessoas. E a
partir das figuras em destaque verificamos que o percentual da população com ensino
superior pouco ultrapassa os 05%. Quadro agravado ao se levar em conta a
disparidade de rendimento de acordo com o nível de instrução da população.
Utilizarei apenas o Sudeste como exemplo para ilustrar a questão.
Cerca de 10% da população aparece como tendo ensino superior completo.
Pouco mais de 20% aparece como tendo ensino médio completo. E espantosos quase
70% possuem apenas “até” o ensino fundamental.
Aliado a esta já dura realidade, verificamos a transposição destes percentuais
para o rendimento médio por nível de instrução. Os 10% com ensino superior completo
possuem rendimento médio de cerca de R$ 4.000,00. Já os cerca de 20% com ensino
médio completo possuem rendimento médio pouco superior a R$ 1.000,00. E a
esmagadora maioria constituída por aqueles que possuem “até” o ensino fundamental
têm rendimento médio de menos de R$ 500,00.
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Não só poucos conseguem a conclusão do ensino superior como é nesta
camada que se concentra o poder econômico. Afirmação que em um primeiro
momento pode parecer de conhecimento corriqueiro, mas que substanciada pelos
dados empíricos de um instituto do porte do IBGE possibilitam uma reflexão mais
precisa. Para os fins deste trabalho e para além dele, uma vez que há a possibilidade
de articulação, também, com a igualdade material.
E foi, sem que nos esqueçamos deste quadro, que o Poder Legislativo
chancelou o privilégio18 da “prisão especial” para uma minoria através de uma maioria
formal em 2001. Considerando que o sistema posto consiste em um sistema
representativo, no qual, os membros do Congresso Nacional são eleitos para
representar o povo, tal constatação é no mínimo curiosa 19 20.
Complementando os destaques propostos a partir das palavras de Weber,
trago para a discussão a “autoridade de oráculos”.
Se consideramos, o que entendo ser um acerto, o Poder Legislativo como um
Poder representativo, o Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, tem
uma função contramajoritária21. Mas, instado a se manifestar sobre a “prisão especial”
na ADPF 334, o STF se mantém silente sobre o tema.
É certo que uma vez admitida uma ação objetiva, como a Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental, o Supremo Tribunal Federal, único
competente para tanto, deve se pronunciar. Seja pela constitucionalidade ou pela
inconstitucionalidade.
Tendo esta situação em mente, é interessante é observar as ideias de
Bourdieu, afinal a apresentação de processos objetivos ao STF é algo ordinário. Neste
Desenvolverei a visão de “prisão especial” como privilégio no próximo capítulo, assim como dos
outros dois institutos a serem analisados: “o foro por prerrogativa de função” e a “imunidade formal”.
19
A afirmação da representação do Congresso Nacional vem em sentido lato. Não há confusão entre,
ainda que no plano do dever-se, a Câmara dos Deputados representar o povo e o Senado Federal
representar os Estados membros, vide os caputs dos arts. 45 e 46 da Constituição da República
Federativa do Brasil, respectivamente.
20
Interessante para este ponto é pensar em uma das lições de Ronald Dworkin em “Uma questão de
princípio”. Ao abordar a democracia constitucional o autor entende pela necessidade de uma teoria
dos direitos fundamentais que possibilite limitar ou frear maiorias eventuais de modo a salvaguardar
minorias e – como eu agora complemento – cidadãos em qualquer grau de vulnerabilidade. Ver a
parte “um” e especialmente o item de nº3 – “princípio, política, processo”.
21
Entendo a regra contramajoritária como sendo a possibilidade de “materialidade do núcleo políticoessencial da Constituição”. E no caso brasileiro o art. 3º e seus “objetivos fundamentais”. Streck
inclusive entende o viés contramajoritário como a possibilidade convivência entre democracia e
constitucionalismo (2014a, p. 86-87).
18
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caso, como único órgão competente, o STF é detentor do monopólio do discurso e
seus destinatários – todos nós – nos sujeitamos à “arbitrariedade da imposição da
palavra” (BOURDIEU, 2003, p. 102). E o silêncio neste caso é capaz de uma
eloquência tamanha, podendo ser encarado como uma espécie de violência
simbólica, aquilo que Bourdieu entende como expressão do Poder Simbólico. Explico
melhor.
Rafael Iorio traz uma visão interessante do Supremo Tribunal Federal ao
entender o seu discurso jurídico como discurso político22 afirmando que “as decisões
do Supremo Tribunal Federal são políticas por sempre envolverem processos de
escolha de posicionamentos quanto à limitação ou atuação de poder do Estado”
(2014, p. 30). Embora suas palavras tenham se originado em uma análise distinta da
que aqui apresentamos é neste sentido que entendo que o silêncio do Supremo
Tribunal Federal também pode ser encarado como uma escolha – a qual aquiesce
com a desigualdade na lei. Rafel Iorio ao analisar o papel do Supremo Tribunal Federal
trabalha as relações entre poder e direito no Brasil a partir das decisões do próprio
Supremo Tribunal Federal. Mas, ao não decidir o mesmo fenômeno pode ser
identificado23.
No presente item objetivei algo distante da abordagem clássica da igualdade
formal. Busquei com estas linhas mostrar como a igualdade formal é um problema no

22

Rafael Iorio usa a definição de discurso político de Patrick Charaudeau para trazer à lume o que ele
entende por discurso político. Transcrevo a mesma passagem do livro “Discurso político” (2015, p.
40): “O discurso político como sistema de pensamento é o resultado de uma atividade discursiva que
procura fundar um ideal político em função de certos princípios que devem servir de referência para
a construção das opiniões e dos posicionamentos. É em nome dos sistemas de pensamento que se
determinam as filiações ideológicas e uma análise do discurso deve se dedicar a descrevê-los a partir
de textos diversos. O discurso político como ato de comunicação concerne mais diretamente aos
atores que participam da cena de comunicação política, cujo desafio consiste em influenciar as
opiniões a fim de obter adesões, rejeições ou consensos. Ele resulta de aglomerações que estruturam
parcialmente a ação política e constrói imaginários de filiação comunitária, mas dessa vez, mais em
nome de um comportamento comum, mais ou menos ritualizado do que um sistema de pensamento,
mesmo que este perpasse aquele. Aqui o discurso político dedica-se a construir imagens de atores e
a usar estratégias de persuasão e sedução empregando diversos procedimentos retóricos. O discurso
político comentário não está necessariamente voltado para um fim político. O propósito é o conceito
político, mas o discurso inscreve-se em uma situação cuja finalidade está fora do campo da ação
política: é um discurso a respeito do político, sem risco político. Pela mesma razão, a atitude de
comentar não engendra uma comunidade específica, a não ser ajustamentos circunstanciais de
indivíduos por ocasião de trocas convencionais não voltadas exclusivamente à política. Um discurso
de comentário tem por particularidade não engajar o sujeito que o sustenta em uma ação.”.
23
Uma afirmação peremptória ou segura neste sentido demandaria uma pesquisa própria. Apenas
tracei um paralelo entre duas situações, quais sejam: o dizer e o não dizer. Esses dois loci sob os
quais o discurso político do Supremo Tribunal Federal pode ser analisado, considerando-o como uma
escolha.
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Brasil. E não há como buscar soluções quando nem identificamos algo como
problemático.
O pensamento de igualdade na lei e de igualdade perante a lei presente
respectivamente nos dois destaques alhures trabalhados, tem origem na igualdade
formal. E é importante ter sempre em mente que a Constituição adota esta concepção
de igualdade de cunho notadamente liberal, vide o caput de seu art. 5º, caput
(DUARTE, 2001, p. 39). É natural que o Brasil – país ocidental, antiga colônia de um
país europeu e influenciado sobremaneira no século XX pelos Estados Unidos – adote
formalmente em seu ordenamento jurídico esta concepção. Mas, é preciso que a partir
disso reflitamos sobre a nossa cultura jurídica e como a igualdade se apresenta aqui.
Essa igualdade de cunho liberal convive com a hierarquia, então a igualdade formal
não pode ser encarada apenas pelo “todos são iguais perante a lei”. A lei trata todos
de forma igualitária no Brasil? Acredito que caminhamos rumo ao não como resposta.
A discussão da igualdade jurídica, tão premente hoje no Brasil, pode ser encarada a
partir destes dois pontos destacados da obra de Weber, algo que será se levado em
conta para analisar no próximo item a igualdade jurídica, pelo menos em uma de suas
acepções.

2.3 IGUALDADE JURÍDICA NO BRASIL – ENTRE RECONHECIMENTO E
PRIVILÉGIOS
Antes de tudo é preciso destacar que a igualdade “na lei” possui maior
relevância para este trabalho. E a razão é a sua conexão com o objeto de análise
deste trabalho, que é a relação entre a “prisão especial”, o “foro por prerrogativa de
função” e a “imunidade formal” e a igualdade no Brasil. Outro passo importante é
esclarecer desde já que a igualdade jurídica é pensada dentro da igualdade formal,
contendo todas as suas peculiaridades. Poderíamos pensar em uma relação de
espécie e gênero.
De qualquer forma não devemos concentrar esforços desnecessários em
estabelecer uma distinção forte entre “igualdade na lei” e “perante a lei”. Sem dúvida
que há distinção, mas o ponto fulcral que nos motivou nesta pesquisa é perceber que
o problema da desigualdade no Brasil pode atingir as duas concepções e que ambas
visam, ainda que possuindo destinatários diferentes, vedar tratamentos distintos
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ilegais. Abordando como de relevância secundária esta distinção Fernanda Duarte
(2001, p.48) conclui:

Com efeito, apesar das divergências apontadas, as mesmas se revelam mais
como distinções retóricas, já que em ambas se verifica, de uma forma ou de
outra, como destinatários do princípio da isonomia, quer aqueles que aplicam
a lei, que aqueles que elaboram, havendo pois uma dupla destinação do
comendo, que assegura a vedação de concessão de privilégios a uns em
detrimento de outros (isonomia na elaboração da lei), bem como aplicação
igual para todos.

Superados esses esclarecimentos iniciais, a igualdade jurídica (na lei) no Brasil
precisa ser questionada como prevalência da vontade de uma minoria através de
maiorias formais objetivando a obtenção de privilégios.
Este ponto pode ser bem observado na obra de Gilberto Cardoso de Oliveira
ao identificar a arbitrariedade presente na legislação brasileira ao não distinguir
direitos e privilégios. Isso nos remete a um mundo cívico paradoxal em que deveria
ser regrado (e pelo formalmente constitucionalmente o é) pela igualdade jurídica, mas
que na realidade é permeado de hipóteses de privilégios que hierarquizam seus
cidadãos. O autor é bastante sucinto e eloquente ao apresentar este tema (CARDOSO
DE OLIVEIRA, 2011, p. 37):

A meu ver, para uma compreensão adequada das demandas por direitos e
das condições para o exercício da cidadania no Brasil ou nas democracias
contemporâneas não seria suficiente contrastar as duas concepções, mas
seria necessário discutir como elas se articulam. Associando a concepção de
igualdade como tratamento uniforme a igualdade de direitos, e a concepção
de igualdade como tratamento diferenciado a justificação de privilégios,
sugeri que a singularidade brasileira estaria na arbitrariedade da definição
entre os campos de vigência das duas concepções, ou de uma certa
indistinção entre o exercício de direitos e de privilégios, caracterizando a
inexistência de um mundo cívico bem conformado entre nós (Idem). Chamei
atenção, inclusive, não apenas para o fato de que nas sociedades com um
mundo cívico adequadamente delimitado há maior clareza quanto a
precedência do tratamento uniforme no seu interior, mas indiquei também que
esta precedência não constitui garantia de respeito a direitos ou ao pleno
exercício da cidadania, como a análise do caso do Quebec revela (Taylor,
1994; Cardoso de Oliveira, 2002). Creio que para avançarmos na
compreensão do dilema brasileiro ou das demandas por direitos de uma
maneira geral seria importante examinar como, em cada situação, as
demandas se articulam com noções sobre igualdade, dignidade e equidade).
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Cardoso de Oliveira segue em suas lições de maneira muito precisa ao apontar
a contradição presente na realidade brasileira, apresentando-a a parti de dois marcos:
“tratamento uniforme” e “tratamento diferenciado”.

A propósito, a meu ver um dos maiores problemas para a cidadania no Brasil
seria a existência de uma tensão entre duas concepções de igualdade, que
faz com que as ações do Estado sejam frequentemente percebidas pelos
cidadãos como atos arbitrários. Por um lado, nossa constituição enfatiza uma
concepção de igualdade definida como tratamento uniforme, seguindo o
padrão dominante nas democracias ocidentais bem expresso na Constituição
de 1988 por meio da ideia de isonomia jurídica. Por outro lado, tal concepção
compete com outra que define a igualdade como tratamento diferenciado,
a qual parece-me dominante em nossas instituições públicas e no espaço
público, tomado como o universo de interação social por excelência nas
relações fora do círculo da intimidade dos atores (CARDOSO DE OLIVEIRA,
2010, p. 462). Grifo nosso.

Então, para que possamos compreender onde se situa o Brasil, precisamos
antes estabelecer o que se entende por “tratamento uniforme” e o que se entende por
“tratamento diferenciado”. E depois precisamos compreender o que o autor chamou
de “tensão” e como isso reflete no que aqui pretendo demonstrar como desigualdade
jurídica em nosso ordenamento jurídico.
Aqui temo ser necessário, para que não haja confusão entre os diferentes
rumos que esta discussão pode tomar, estabelecer que a análise é da igualdade
jurídica. E mais, como a igualdade ou sua falta é identificada na legislação. Isso a
partir do entendimento de que a igualdade formal “serve de escudo contra a
institucionalização, em regra legal, de privilégios individuais ou de determinados
grupos mais favorecidos” (DUARTE, 2001, p. 77). E mais ainda, quanto menos nos
preocuparmos com a igualdade jurídica, em maior situação de desigualdade nos
encontraremos.
E nessa medida é interessante perceber que não tratamos neste ponto de
igualdade material. A igualdade jurídica (portanto, formal) tem, também, a finalidade
de permitir que os cidadãos persigam seus próprios fins de maneira a atingir suas
concepções de vida boa, o que não significa igualdade material, mas que representa
a busca pela igual dignidade.
Neste sentido é que antes de explicitar as ideias de Taylor que são
fundamentais para este trabalho, deixo com suas palavras esta ressalva que entendo
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esclarecer que a busca por igualdade ora em pauta não tem um cunho material.
Vejamos (TAYLOR, 2014, p. 263):

Há profundos pressupostos filosóficos de base nessa visão do liberalismo,
que se arraiga no pensamento de Kant. Entre outras características, essa
visão compreende que a dignidade humana consiste amplamente em
autonomia, isto é, a capacidade de cada pessoa de determinar por si mesma
uma concepção da boa vida. A dignidade é associada menos a alguma
compreensão particular da boa vida, de modo que o afastamento desta
depusesse contra a própria dignidade de cada uma, do que ao poder de
considerar e esposar por si mesmo uma ou outra visão. Não estaremos
respeitando esse poder igualmente em todos os sujeitos, afirma-se, se
elevarmos o resultado das deliberações de outras pessoas como oficialmente
acima do de outras. Uma sociedade liberal tem de permanecer neutra com
relação à boa vida e restringir-se a assegurar que, qualquer que seja sua
visão das coisas, os cidadãos lidem em lealdade uns com os outros e o
Estado lide igualitariamente com todos.

Charles Taylor fala “política da igual dignidade” e “política da diferença” que
podem ser relacionadas com o “tratamento uniforme” e o “tratamento diferenciado”,
respectivamente. O autor canadense mostra sucintamente a relação conflitante que
ambas podem ter e nos mostra um caminho a partir do qual entendo ser possível
compreender a igualdade no Brasil (2014, p. 254):

Assim, essas duas modalidades de política, ambas baseadas na noção de
respeito igual, entram em conflito. Para uma delas, o princípio do respeito
igual requer que tratemos as pessoas de uma maneira cega às diferenças. A
intuição fundamental de que os seres humanos merecem esse respeito
concentra-se naquilo que é o mesmo em todos. Para a outra, temos de
reconhecer e mesmo promover a particularidade. A reprovação que a
primeira faz à segunda é simplesmente que ela viola o princípio da nãodiscriminação. A reprovação que a segunda faz à primeira é a de que ela
nega a identidade ao impor às pessoas uma forma homogênea que é infiel a
elas. Isso já seria ruim se a forma fosse neutra – se não fosse a forma de
ninguém em particular. Mas a queixa vai de modo geral mais longe. Afirmase que o conjunto supostamente neutro de princípios cegos às diferenças é
na verdade reflexo de uma cultura hegemônica. Da maneira como a tese se
apresenta, portanto, só as culturas minoritárias ou suprimidas são forçadas a
assumir uma forma que lhes é alheia assim, a sociedade supostamente justa
e cega às diferenças é não só inumana (porque suprime identidades) mas
também, de modo sutil e inconsciente, altamente discriminatória.

Não assumirei uma postura leviana de automaticamente imaginar que Taylor
fala pensando na sociedade brasileira ou que suas colocações se amoldem
completamente ao Brasil. Mas, apesar de suas considerações serem, resumidamente,
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em relação às peculiaridades que ele enxerga inerentes à situação canadense entre
duas realidades distintas presentes em seu país (as realidades do Canadá anglófono
e do Canadá francófono), não vejo impossibilidade de aproximação entre suas ideias
e a realidade brasileira.
Taylor ao tratar da política da dignidade igual em outra passagem a define como
baseada na “ideia de que todos os seres humanos são igualmente dignos de respeito”.
E neste ponto, embora possua algumas sutilezas bastante relevantes, há uma
aproximação entre esta concepção e noção que nosso ordenamento passa de “todos
são iguais perante a lei” (TAYLOR, 2014, p. 252).
Ocorre que concomitantemente há a presença da política da diferença em sua
obra que o autor reputa ao desenvolvimento de uma “moderna noção de identidade”
(TAYLOR, 2014, p. 250). E na defesa desta concepção, Taylor mostra como a política
da diferença pode (ou deve) ser encarada como uma nova concepção de igualdade.
A diferença vem para igualar (e não para criar privilégios acrescento). Diz Taylor
(2014, p. 251):

A política da diferença se desenvolve organicamente fora da política da
dignidade universal mediante uma dessas mudanças com que há muito
estamos acostumados, em que uma nova compreensão da condição social
humana atribui um significado radicalmente novo a um antigo princípio.

As ideias que ora utilizo constam de um capítulo cujo título é “A política do
reconhecimento”. O autor a partir da explicação da política da diferença mostra como
ela complementa o princípio da dignidade universal, sendo assim capaz de fortalecer
a noção de igualdade jurídica que estamos apresentando como necessária ao Brasil.
Partiremos, então, das palavras de Taylor para fechar este raciocínio (2014, p.
250):

Todos devem ter reconhecida a sua identidade peculiar. Mas reconhecimento
aqui significa algo mais. Com a política da dignidade igual, aquilo que é
estabelecido pretende ser universalmente o mesmo, uma cesta idêntica de
direitos e imunidades; com a política da diferença, pedem-nos para
reconhecer a identidade peculiar desse indivíduo ou grupo, aquilo que o
distingue de todas as outras pessoas. A ideia é de que é precisamente esse
elemento distintivo que foi ignorado, distorcido, assimilado a uma identidade
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dominante ou majoritária. E essa assimilação é o pecado capital da
autenticidade.

E é neste ponto que a diferença deve ser enxergada como um ponto que
impulsione a igualdade. Diferentemente do que identificaremos no Brasil através de
exemplos em nossa legislação.
Assim, é que ao identificarmos a presença da hierarquia na sociedade
brasileira, a partir das ideias de DaMatta e Kant de Lima, podemos estabelecer uma
conexão com esta virada proposta por Taylor. Primeiro o autor canadense apontou
uma “passagem da honra à dignidade” o que propiciou, em sua visão, uma
“equalização de direitos e privilégios”. E disso resultou a forte afirmação de que o “o
que deve ser evitado a todo custo é a existência de cidadãos de primeira e de segunda
classe” (2014, p. 250). Os privilégios estabelecidos em Lei têm esse “poder” de
hierarquizar a sociedade.
O fechamento deste raciocínio em Taylor advém da seguinte passagem, que
também mostra a necessidade de se ter cuidado com a manifestação da diferença
(2014, p. 251):

A política da diferença está repleta de denúncias de discriminações e recusas
que produze cidadanias de segunda classe. Isso dá ao princípio da igualdade
universal um ponto de entrada na política da dignidade. Contudo, em uma
vez dentro dela, por assim dizer, suas exigências não se assimilam a essa
política com facilidade. Porque ele pede que demos reconhecimento e status
a algo que não é universalmente partilhado. Ou, dito de outro modo, só damos
o devido reconhecimento àquilo que está universalmente presente – todos
têm uma identidade – por meio do reconhecimento do que há de peculiar a
cada um. A exigência universal fortalece um reconhecimento da
especificidade.

É interessante a noção de que a diferença tem de se fazer presente para
igualdar. A última frase do trecho acima em destaque nos remete a essa conclusão.
O universalismo que Taylor coloca como propulsor da igual dignidade de todos os
cidadãos para ser atingido precisa de uma especial atenção às diferenças. Para que
aqueles que fiquem de fora desta “exigência universal” sejam trazidos a ela.
E é neste ponto que penso a igualdade jurídica e a problematizo no Brasil.
Identificaremos no próximo capítulo a naturalização da desigualdade no Brasil ao
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notarmos como o desrespeito à igualdade jurídica é apresentado através da presença
de privilégios em nossa legislação e como convivemos com certa naturalidade com
esta realidade.
Em um cruzamento de ideias daquilo que ora pretendo elucidar neste item,
Bárbara Lupetti faz a conexão que entendo necessária entre as concepções
apresentadas no capítulo e a igualdade. Para isso a autora mostra o descompasso
entre “previsão legal” (abstrata e teórica) e sua observância prática, focando sua
análise mais na aplicação da lei, o que não inviabiliza a aplicação de sua ideia para a
igualdade na lei. Eis que o eixo temático da igualdade e em especial da igualdade
jurídica em seu cerne trata de problemas indissociavelmente relacionados, seja
abordando a igualdade na lei ou a igualdade perante a lei. O aqui é encaminhar a
discussão para o próximo capítulo no sentido de identificar a presença da
desigualdade no Brasil. Assim, trago as palavras da autora (2007, p. 8-9):

É assente que em sociedades igualitárias, nas quais, de fato, a democracia
se estabeleça - o que não é o caso do Brasil, onde sequer vigora,
efetivamente, um Estado Democrático de Direito - as regras são
internalizadas pelos sujeitos, tendo em vista que, na verdade, eles são ativos
no processo de normalização. Em sociedades desiguais como a nossa,
tradicionalmente elitistas e hierarquizadas (KANT DE LIMA, 1995), as regras
são fruto de imposição e de arbitrariedade; sendo, portanto, exteriores aos
sujeitos às quais se aplicam. Leis são – em sociedades desiguais – motivo
de ameaça, pois a sua aplicação pressupõe, necessariamente, uma
interpretação particularizada, cujos resultados são imprevisíveis. A lei,
portanto, não é um instrumento de proteção de todos porque é desigualmente
aplicada (AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES; 2005).

E quando Lupetti identifica a imprevisibilidade na aplicação da lei como algo
grave ao ponto de considerar que não vigora um Estado Democrático de Direito no
Brasil usa a expressão “interpretação particularizada”. E é exatamente essa noção de
particular que nos remete à presença de privilégios na lei e permite que tracemos este
paralelo a partir do que a autora escreve para utilizar suas ideias para problematizar
a igualdade na lei. E é assim que passamos para o próximo capítulo deste trabalho.
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CAPÍTULO 3 – A NATURALIZAÇÃO24 DA DESIGUALDADE

Chegamos ao capítulo em que o problema e a hipótese levantados ao longo
deste trabalho serão abordados mais diretamente. O Brasil é um país que vive sob a
égide de uma constituição que formalmente define a igualdade jurídica como um de
seus fundamentos, mas convive com dispositivos legais que manifestam, como será
aqui observado, a desigualdade jurídica.
Sem o receio de ser redundante, trabalho com a hipótese de que a
desigualdade jurídica no Brasil é uma manifestação no campo 25 jurídico de um
aspecto cultural do Brasil observável a partir da presença da hierarquia, ou
mecanismos de hierarquização, na sociedade brasileira.
A sociedade brasileira está assentada em uma promessa de igualdade. A
Constituição de 1988 nos fez esta promessa em diversos dispositivos, como por
exemplo nos seus arts. 3º e 5º (BRASIL, 1988). Então, considerando a Constituição
como ápice do ordenamento jurídico pressuposto escalonado em alusão a Kelsen 26
como praticamente todos fazem, deveríamos questionar a desigualdade presente na
lei. Mas, questionamos? Aparentemente muito menos do que deveríamos, como
veremos a seguir.
Para demonstrar o estado de naturalização da desigualdade jurídica no Brasil
parto de um raciocínio dedutivo ao elencar três institutos de largo conhecimento para
24

Antes mesmo de iniciar as linhas deste capítulo entendo que um esclarecimento acerca da categoria
“naturalização” é necessário. A naturalização é uma categoria da qual me aproprio neste trabalho a
partir da antropologia. Por naturalização pretendo estabelecer que a partir de algo que é dado outra
coisa é invisibilizada. Bárbara Lupetti (2007, p. 4) assevera que: “O Direito, freqüentemente, encoberta
os óbvios, pelo fenômeno da naturalização, sendo certo que explicitá-los, a meu ver, nesse contexto,
parece bastante relevante. O viés antropológico permitiu-me enxergar além dos muros da dogmática,
facilitando uma visão macro, ou interdisciplinar, do nosso sistema judiciário. A tradição do ensino
jurídico, dogmático, fecha as perspectivas do conhecimento. O Direito é por demais hermético, daí a
dificuldade de reconhecer e legitimar outros campos do conhecimento, mesmo sendo cediço o fato
de se tratar, o Direito, de uma disciplina que não pode se compreender a partir de sua própria
estrutura, lógica e sistemática interna. O Direito é um campo, de certo modo, indisponível. Pesquisar
no Direito implica desvendar mecanismos que o sistema não quer que sejam desvendados.” (grifo
nosso). Esta dissertação trabalha na sua hipótese que tanto a lei quanto a doutrina contribuem com
a invisibilidade da desigualdade jurídica e o faz a partir da naturalização da desigualdade como posto
pela autora no trecho acima em destaque.
25
Campo é uma categoria utilizada a partir de Bourdieu e que consta neste trabalho no item 1.2.2.
26
Kelsen (2010, p. 161) ao tratar da norma fundamental, que ele afirma ser a norma suposta, demonstra
um escalonamento de validade entre as normas de um ordenamento jurídico. Para isso demonstra
que a validade de uma norma não tem a ver com sua eficácia. Embora alguma eficácia seja
necessária para que uma norma seja válida. Assim, é que esta lição se mostra válida, já que a
Constituição, norma pressuposta que ocupa o ápice de nosso ordenamento prevê a igualdade
jurídica. Mas, apesar disso notamos que a desigualdade jurídica permeia nosso ordenamento.
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qualquer ingressante no estudo jurídico, graduandos inclusive. Quais sejam: foro
privilegiado; imunidade formal; e prisão especial. Considero estes institutos como de
“largo conhecimento”, pois estão presentes em disciplinas obrigatórias na graduação
e de maneira alguma são novidades em nosso ordenamento jurídico – aspectos que
se comprovam ao longo deste capítulo.
A partir da análise destes institutos jurídicos, suas previsões legais e como
alguns livros didáticos de uso bastante corrente na graduação e em concursos
públicos poderemos compreender como a sua problematização à luz da igualdade (ou
desigualdade) não é necessariamente uma preocupação. Isso porque a desigualdade
é algo naturalizado como será aqui demonstrado.
Tendo em mente e explicitando ainda mais o raciocínio a que este trabalho se
propõe, os três institutos jurídicos destacados nos parágrafos anteriores passarão a
ser encarados como privilégios. No latim privilegium é a junção de privus e lex,
significando lei para um particular. Algo que não se enquadra na lógica a qual nosso
Estado Democrático de Direito diz ser o seu alvo. Mas, algo que busca fundamentação
nas lições de DaMatta (1997, p.193) a partir da conclusão pela constante busca de
ser “considerado” como pessoa e não como indivíduo. A pessoa busca o privilégio, a
consideração, o ser tratado como diferente.
Quando Taylor (2014, p. 250) aborda a “diferença” e como ela inscrita na lei
busca viabilizar a igualdade jurídica. A diferença não é um privilégio. Não é uma
desigualdade legítima. Isso porque não há desigualdade legítima no ambiente
democrático. A “diferença” que o autor canadense nos ensina é aquela que traz
cidadãos que pelas mais variadas razões se encontram impossibilitados de desfrutar
da mesma situação de igualdade jurídica de seus pares e que por esta razão precisam
de uma diferença que os traga para a igualdade.
A “diferença” na lei não vem (ou não deveria vir) para destacar um grupo ou um
indivíduo da sociedade conferindo-lhe privilégios na perspectiva liberal ocidental que
Taylor (2014, p. 241 e seguintes). A “diferença” vem (ou deveria vir) para trazer
aquele(s) necessitam de uma atenção especial para a situação de igualdade a qual a
sociedade de uma maneira geral encara como normal.
O exemplo do direito de “ir e vir” e o cadeirante, me parece ser definitivo para
ilustrar esta ideia. Todos têm o direito de usar o transporte público. Aqueles que se
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deslocam normalmente com suas próprias pernas e o cadeirante. As estações do
metrô que não possuíam elevadores ou acesso distinto em suas escadas, eram
inacessíveis aos cadeirantes. Por isso pensou-se em uma lei que garantisse ou
promovesse a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
É importante ressaltar, mais uma vez, que a desigualdade aqui problematizada
é a desigualdade jurídica. A desigualdade material, fruto da sociedade de mercado é
encarada como um fenômeno inerente à lógica capitalista a qual o Brasil o pertence.
Não significando que ela não mereça ser discutida e nem minimizada, apenas significa
que o problema aqui debatido está em outro plano.
A análise dos institutos foro privilegiado, imunidade formal, e prisão especial
terá, então o seu início e, assim, também, a demonstração da naturalização da
desigualdade no Brasil. E nesse sentido a partir de agora esses institutos serão
enxergados como privilégios.

3.1 A PRISÃO ESPECIAL

Começo pela prisão especial por se tratar, possivelmente, do instituto mais
emblemático ao se pensar em privilégios no sentido brasileiro que aqui tento explicitar.
Ao apresentar o “sabe com quem está falando” de DaMatta (1986 3 1997) e a
representação da sociedade brasileira por Kant de Lima (1997, 2001 e 2009) em que
seu paralelepípedo e sua pirâmide se misturam em uma tentativa de ilustrar nossa
singularidade social, temos que em uma sociedade marcada pela tensão e
competição em que todos deveriam ser iguais perante a lei há mecanismos legais que
possibilitam a transição do mundo indivíduo para o mundo da pessoa.
Uma transição que se apresenta como social a partir de uma frase bem incutida
no cotidiano brasileiro mas que pode também ser representada como uma transição
do paralelepípedo para a pirâmide27 demarcando mais uma vez a hierarquia nas
relações (TEIXEIRA MENDES, 2004). “Sabe com quem está falando”? Com alguém
que tem o privilégio da prisão especial!

27

Ver o item 1.4 do Capítulo 1, que trata especificamente do “paralelepípedo e da pirâmide”.
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E a naturalização desta desigualdade pode ser apresentada sob duas
perspectivas. A primeira é a partir da presença da enorme quantidade de leis que
apresentam hipóteses e mais hipóteses de alongamento deste privilégio para mais
camadas da sociedade28. A segunda é a partir da pouca discussão (ou ausência de
discussão) deste privilégio à luz da igualdade.
Então, vejamos primeiro um conceito de prisão de especial. Neste ponto
diversos autores poderiam ser utilizados, utilizarei apenas um, que acredito apresentar
a ideia geral daquilo que é a prisão especial e que apresenta uma ideia geral
compartilhada pelo conjunto de autores aqui utilizados (LOPES JR, 2016, p. 561):

A chamada “prisão especial” não é uma modalidade de prisão cautelar, senão
uma especial forma de cumprimento da prisão preventiva. Algumas pessoas,
em razão do cargo ou função que ocupam, da qualificação profissional, ou
mesmo pelo simples fato de terem exercido a função de jurado (ou, ainda, ser
um cidadão inscrito no “Livro de Mérito”!), gozam da prerrogativa de serem
recolhidas a locais distintos da prisão comum.

Interessante perceber neste breve parágrafo destacado da obra do autor a
utilização do vocábulo “pessoas” e o tratamento da prisão especial como
“prerrogativa”, que é sinônimo de privilégio29.
Ao perceber a prisão especial como um privilégio a determinadas pessoas, o
qual se dá na forma com que elas cumprem a prisão preventiva, poderemos enxergar
a naturalização deste privilégio ao passearmos por diversas leis que preveem aquelas
pessoas que são por elas agraciados.
Isso sem a pretensão de esgotar os diplomas legais que o fazem, mas com a
atenção principalmente voltada para a extensão temporal em que hipóteses de prisão
especial podem ser identificadas.
Consideraremos como marco fundamental da prisão especial o Código de
Processo Penal – Decreto-Lei Nº 3.689, de 03 de Outubro de 1941 (BRASIL, 1941).
Em seu art. 295 na redação original já previa a prisão especial e diversas de suas

Inclusive os advogados que, como será visto, possuem um privilégio dentro do privilégio. São “mais
pessoas” do que as pessoas que se distinguem dos indivíduos. Vide art. 7º, V da Lei 8.906/94.
29
O dicionário Michaelis online estabelece como significado para prerrogativa, in verbis: “Privilégio ou
vantagem que alguns indivíduos de uma determinada classe possuem; regalia.”. Disponível em:
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=prerrogativa.
28
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hipóteses. Portanto, o primeiro marco temporal aqui se dá no início da década de
quarenta, há quase oitenta anos. Da redação original do art. 295 destaco dois incisos:
o “IV - os cidadãos inscritos no ‘Livro de Mérito’”; e o “VII - os diplomados por qualquer
das faculdades superiores da República”, pois entendo que estes incisos atingem o
cerne da questão do privilégio.
Não se trata de uma escolha. Metodologicamente coloco esses dois incisos em
destaque tendo em vista que os demais abordam funções estatais que talvez
necessitem de um tratamento diferenciado em virtude de uma possível relevância. E
esta indagação, por si só, enseja outra pesquisa.
A análise teria de se preocupar com os dados objetivos decorrentes das
posições ocupadas pelo cidadão sujeito à prisão e a relação entre o crime com esta
destacada posição. Explico. O inciso I do art. 295 do Código de Processo Penal
(BRASIL, 1941) estabelece a prisão especial para os Ministros de Estado. Não é o
mesmo que nos incisos destacados anteriormente, visto que a posição de Ministro de
Estado não é uma “qualidade” inerente a uma pessoa, é uma posição ocupada por
um cidadão. E esta posição por alguma peculiaridade a ela inerente pode necessitar
de um tratamento diferenciado, mas isso não está em análise aqui, pois foge ao objeto
desta pesquisa. Fica penas o registro a fim de explicar o enfoque nos incisos IV e VII
do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).
E esta indagação não cabe para os incisos que coloquei em destaque para os
fins desta pesquisa, a análise é estritamente subjetiva – se o indivíduo se amolda a
uma das duas hipóteses destacadas, então ele passa a ser tratado como pessoa 30.
Começamos pelo “livro de mérito”, que foi instituído pelo Decreto-Lei
1.706/1939 (BRASIL, 1939), que in verbis prevê:

Art. 1º Fica instituído o Livro do Mérito, destinado a receber a inscrição dos
nomes das pessoas que, por doações valiosas ou pela prestarão 31
desinteressada de serviços relevantes, hajam notoriamente cooperado para
o enriquecimento do patrimônio material ou espiritual da Nação e merecido o
testemunho público do seu reconhecimento.

As categorias “indivíduo” e “pessoa” são utilizadas a partir do significado que DaMatta (1997) lhes
conferiu, vide o item 1.3 do Capítulo deste trabalho.
31
Acredito que o texto quis dizer “prestação”, mas deixei na grafia encontrada no site da Câmara dos
Deputados, que faz referência ao Diário Oficial da União - Seção 1 - 4/11/1939.
30
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Art. 2º A inscrição será ordenada por decreto, mediante parecer de uma
comissão permanente de cinco membros, nomeados pelo Presidente da
República.
Parágrafo único. A inscrição, que será certificada por um diploma, assinado
e entregue pelo Presidente da República, mencionará o nome da pessoa
distinguida e a doação ou o serviço que lhe houver dado motivo.
Art. 3º A prática de ato contrário aos sentimentos de honra, ou de ofensa à
dignidade nacional, importa o cancelamento da inscrição. Esse cancelamento
far-se-á por decreto e de acordo com parecer unânime da comissão a que se
refere o artigo anterior.
Art. 4º O Livro do Mérito ficará, guardado no Palácio do Governo, onde correrá
o expediente da inscrição e da expedição dos diplomas.

O livro de mérito é o auge da presença da hierarquia em nossa sociedade.
Marca indelevelmente que há cidadãos de uma classe e cidadãos de outra. Importante
notar que o Decreto-Lei em seu art. 3º fala em “honra” e “dignidade”, algo que coincide
de maneira extrema com as lições de Taylor (2014, p. 248-250) ao demonstrar a
presença da hierarquia em uma sociedade através de sua associação com a honra, o
que ele chamou de honra hierárquica.
Não fui capaz de encontrar o trâmite atual para inscrição no livro de mérito 32,
contudo algo bastante significante pôde ser identificado. É certo que o livro de mérito
invadiu nossa atual configuração constitucional. Além de ele não ter sido revogado, o
que significa que está em vigor, há o Decreto 820/93, de 13 de Maio de 1993 (BRAISL,
1993). O Decreto nº 820/93, contemporâneo à Constituição de 1988, em seu art. 14,
parágrafo único tinha como previsão ser de competência do Cerimonial da Presidência
da República “as atribuições de Secretaria da Ordem Nacional do Mérito e do Livro
do Mérito”.
Este dispositivo foi revogado pelo Decreto nº 4.452, de 2002 (BRASIL, 2002).
Isso significa que formal e oficialmente por quase uma década na vigência da atual
Constituição a inscrição no livro de mérito vigorou como sendo de competência do
Cerimonial da Presidência da República. Hoje com esta revogação, infelizmente não
fui capaz de identificar como que a inscrição no livro pode ser realizada e nem se há
órgão competente para tanto. Contudo, para os fins desta pesquisa a naturalidade
com que vivemos uma década de Constituição cidadã com a possibilidade de

32

Na busca online conduzida da mesma maneira para todos os dispositivos legais citados nesta
dissertação a identificação do atual trâmite continuou um mistério, pois após a revogação do Decreto
nº 820 de 1993 pelo Decreto nº 4.452 de 2002 não consegui mais informações acerca do Livro de
Mérito.
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inscrição e vigência do livro de mérito, mostra a naturalização da desigualdade em
nossa sociedade.
Em seguida, coloco em evidência o inciso VII do art. 295 do Código de
Processo Penal (BRASIL, 1941) e, assim, a prisão especial para portadores de
diploma de curso superior. O privilégio como “lei para um particular” também ganha
grandes contornos ao pensarmos, como destacado no capítulo anterior, o pequeno
percentual de nossa população que possui este “status” – diploma de faculdade. A
hierarquia mostra sua cara ainda mais quando se conjuga o fator econômico e
demonstra-se a concentração de riqueza na “camada diplomada” da sociedade.
Ainda que a discussão não seja de igualdade material, este dado ilustra ainda mais
a identificação da prisão especial como privilégio.
Por opção metodológica o recorte temporal anteriormente apresentado foi o
do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), que de certa maneira “unificou” a
prisão especial, podendo-se afirmar que foi um marco para a matéria. Ocorre que a
prisão especial para diplomados tem sua origem um pouco antes.
Ela se originou no Governo provisório de Getúlio Vargas, às vésperas da
instauração do Estado Novo, regime ditatorial que com a Constituição de 1937 previu
também a possibilidade de pena de morte. Vejamos as anotações de CURY e
NOGUEIRA (2001, p. 197):

A especificidade diferenciadora da prisão especial foi concedida, no Brasil,
aos portadores de diplomas de ensino superior, já em 5 de julho de 1935 pela
Lei n. 425, isto é, às vésperas do golpe que determinou o fim do regime
constitucional. Mas sua efetividade não seria universal. Poderiam gozar de
tal benefício somente os diplomados por cursos cujas instituições houvessem
sido oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação. Mas é preciso
considerar que, desde o Decreto Legislativo n. 6 de 18 de dezembro de 1935,
o Estado de Direito começa a ser questionado quando da ocorrência de
finalidades subversivas o que poderia propiciar a suspensão das garantias
constitucionais. Estamos já próximos da instauração do Estado Novo em 10
de dezembro de 1937.

A gênese do privilégio neste cenário conturbado e caracterizado pela
supressão de direitos e garantias denota o seu afastamento e incompatibilidade com
a igualdade jurídica. E é neste ponto que é interessante perceber que mesmo em
contextos democráticos ou não ditatoriais o privilégio continuou prosperando, o que
podemos verificar ao perceber que mesmo após o fim do período ditatorial de Vargas,
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a prisão especial permaneceu em nosso ordenamento, vide CURY e NOGUEIRA
(2001, P. 197):

O regime constitucional de 1946 repõe os direitos e garantias individuais no
art. 141, proibindo foros privilegiados, tribunais de exceção e admitindo a
individualização da pena (inciso 29). Neste quadro de redemocratização
política, a prisão especial teve seu âmbito de aplicabilidade aumentado. A
prisão especial não sofreu uma crítica que lhe questionasse seus
pressupostos.

Neste sentido, a exposição de leis ao longo das décadas subsequentes vem
para reforçar o argumento da naturalização da desigualdade e não mais se restringe
à hipótese de prisão especial para diplomados de terceiro grau. Destaco que não há
a pretensão de esgotar as hipóteses de prisão especial e muito menos de se percorrer
todas as leis sobre o tema.
A Lei nº 799 de 1º de Setembro de 1949 (BRASIL, 1949) em seu art. 1º previu,
in verbis: “Aos oficiais da Marinha Mercante Nacional, que já tiveram exercido
efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida pelo artigo 295
do Código de Processo Penal.”. Interessante perceber que a lei usa o vocábulo
“regalia”, sinônimo de privilégio e prerrogativa.
A Lei nº 2.860 de 31 de Agosto de 1956 (BRASIL, 1956) em seu art. 1º previu,
in verbis: “Terão direito à prisão especial os dirigentes de entidades sindicais de todos
os graus e representativas de empregados, empregadores, profissionais liberais,
agentes e trabalhadores autônomos.”.
A Lei nº 3.988 de 24 de Novembro de 1961 (BRASIL, 1961) em seu art. 1º
previu, in verbis: “Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que já tiverem
exercido efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida
pelo art. 295 do Código de Processo Penal.”. Destaco mais uma vez o uso do vocábulo
“regalia”.
A Lei 5.256 de 06 de Abril de 1967 (BRASIL, 1967a) não trouxe mais uma
hipótese de prisão especial, mas regulamentou o privilégio, como resta claro no seu
art. 1º, in verbis:
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Nas localidades em que não houver estabelecimento adequado ao
recolhimento dos que tenham direito a prisão especial, o juiz, considerando a
gravidade e as circunstâncias do crime, ouvido o representante do Ministério
Público, poderá autorizar a prisão do réu ou indiciado na própria residência,
de onde o mesmo não poderá afastar-se sem prévio consentimento judicial.

A Lei 5.256 (BRASIL, 1967a) não parou por aí e trouxe ainda uma previsão
bastante curiosa em seu art. 3º ao estabelecer que “o beneficiário da prisão domiciliar
poderá ser submetido a vigilância policial, exercida sempre com discrição e sem
constrangimento para o réu ou indiciado e sua família.”. Levando em consideração
que esta Lei veio para regulamentar o privilégio, não deveria soar como algo absurdo.
Mas, em primeiro lugar, ao pensamos em prisão especial devemos pensar em
uma prisão cautelar. Um preso cautelar que por sua condição de pessoa (e não de
indivíduo) não sofre constrangimento ao ser preso. É algo quase que paradoxal, que
tenho dificuldade de explicar. Fico com uma indagação que não consigo responder:
como alguém pode ser preso sem ser constrangido? Parece-me que o afã de
privilegiar conduz a previsões estapafúrdias.
Veremos adiante que esta Lei vigorou até 2001, portanto a Constituição de
1988 conviveu por 13 anos com estas previsões.
A Lei nº 5.350 de 06 de Novembro de 1967 (BRASIL, 1967b) em seu art. 1º
previu, in verbis:

Fica estendido aos funcionários da Polícia Civil dos Estados e Territórios
Federais, ocupantes de cargos de atividades policial, o regime de prisão
especial estabelecido pela Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, em seu
artigo 40 e respectivos parágrafos, para os funcionários da Polícia Civil da
União e do Distrito Federal.

Esta lei de 1967 é um excelente exemplo daquilo que tento explicitar com esses
exemplos, com destaque para a palavra “estendido”. Para além de demonstrar que
esta é uma realidade que ocorre há mais de oitenta anos em nosso país, é possível
desde já afirmar que a tônica parece ser de uma invariável extensão do privilégio. As
“pessoas de qualidade”33 foram se multiplicando ao longo desses oitenta anos,

33

Expressão colocada em destaque por Cury e Nogueira (2001, p. 109) e que me suas próprias
palavras expressam muito bem a ideia que norteia a realidade que agora tento desvelar: “Neste
sentido se confirma o dito irônico pelo qual, no Brasil, todos são iguais, mas uns são mais iguais do
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mostrando como a possibilidade de uso do gatilho de transição entre o mundo do
indivíduo e o da pessoa proposto por DaMatta (1997) em seu “sabe com quem está
falando” não perde força.
A Lei nº 5.606 de 09 de Setembro de 1970 (BRASIL, 1970) em seu Art. 1º
previu, in verbis: “É extensiva aos Oficiais da Marinha Mercante a regalia concedida
pelo artigo 295, do Código de Processo Penal.”. O uso da palavra “extensiva” nesta
lei reforça o exposto no parágrafo anterior.
A Lei nº 7.102 de 20 de Junho de 1983 (BRASIL, 1983), que versa sobre
“segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição
e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores” previu em seu art. 19, in verbis: “É assegurado ao vigilante: III
- prisão especial por ato decorrente do serviço”.
A Lei nº 7.172 de 14 de Dezembro de 1983 (BRASIL, 1983a) previu em seu art.
1º, in verbis: “Art. 1º - É extensiva aos professores do ensino de 1º e 2º graus a regalia
concedida pelo art. 295 do Código de Processo Penal, posto em vigor pelo Decretolei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.”. Mais uma vez a lei valeu-se da palavra
“extensiva”.
Até aqui pudemos ver um percurso de leis entre as décadas de trinta e oitenta
no sentido expandir cada vez mais o privilégio da prisão especial, marcando cada vez
mais uma noção de hierarquia em nossa sociedade. Contudo, acredito que
problematizando este contexto à luz da isonomia, esta constatação ganha ainda mais
relevo quando o privilégio é regulamentado em leis na vigência da Constituição de
1988, que é o marco fundante de nossa atual realidade como Estado e que prevê a
igualdade jurídica como um de seus fundamentos.
A Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990 (BRASIL, 1990), mais conhecida como
Estatuto da Criança e do adolescente ou simplesmente ECA, ao regulamentar em seu
Título V o conselho tutelar, estabeleceu no art. 135 a previsão de prisão especial para
o conselheiro. O art. 135 assim previa: “O exercício efetivo da função de conselheiro
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.”.
que outros..... A prisão especial se volta, pois, para “pessoas de qualidade” ainda não julgadas, cuja
diferenciação “natural” dos “outros” deve ser preservada evitando-se o contato com a “promiscuidade
com outros detentos”, pertencentes à “ralé”...”.
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Tal previsão foi revogada em 2012 pela Lei 12.696 (BRASIL, 2012), que deu nova
redação ao art. 135 sem mencionar a prisão especial. Contudo, notamos que por cerca
de 22 anos essa hipótese de prisão especial teve vigência sob a égide da Constituição
de 1988.
A Lei 8906 de 04 de Julho de 1994 (BRASIL, 1994), ou simplesmente Estatuto
da Advocacia, prevê em seu art. 7º, V uma hipótese de prisão especial para
advogados. O curioso aqui é notar que o advogado já teria direito à prisão especial
por ser diplomado em terceiro grau, segundo o art. 295, VII do Código de Processo
Penal. Mas, na infindável busca de ser mais pessoa entre os indivíduos – mesmo
quando já se tem um privilégio – podemos encontrar um privilégio dentro do privilégio.
O art. 7º, V prevê (ou pelo menos tentou) que são direitos do advogado: “não ser
recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado
Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e,
na sua falta, em prisão domiciliar”. O risco em “assim reconhecidas pela OAB” se deve
à ADIN 1.127-834. Parece que o privilégio encontrou ali um limite.
Neste ponto, entendendo que evidenciamos mais uma vez a naturalização da
desigualdade tanto na lei quanto na aplicação ou interpretação da lei. E de forma clara.
Identifico aqui um privilégio dentro do privilégio. Há a prisão especial e há a prisão
especial para advogados. E o guardião da Constituição chancela este privilégio, pois
instado a se manifestar sobre a lei em abstrato em processo objetivo com o art. 7º, V
da Lei 8.906, apenas retirou o “assim reconhecidas pela OAB”. Não há outro
entendimento desta decisão que não aquele em que o Supremo Tribunal Federal
considerou constitucional o dispositivo a não ser pela parte dele extraída.
Norberto Avena (2016, p. 1.041) ao explicar o que é sala de Estado Maior acaba
por demonstrar que estamos de fato diante de um privilégio dentro do privilégio e em
suas palavras podemos caminhar para a demarcação desta faceta da cultura da
desigualdade jurídica que este capítulo busca desvelar:

34

Na decisão de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL
FEREAL. 1994), que teve publicação em 2005, consta, in verbis: “V - A prisão do advogado em sala
de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições
compatíveis com o seu múnus público.”. O Supremo Tribunal Federal ao analisar a prisão especial a
entendeu como constitucional, pois apenas considerou determinado trecho como inconstitucional. E
desta forma, chancelou nesta decisão a presença do privilégio em nosso ordenamento jurídico.
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O que é sala de Estado-Maior? Considerando que Estado-Maior das Forças
Armadas é o conjunto de Oficiais que tem por objetivo assessorar as decisões
de um Comandante militar, infere-se como sala de Estado-Maior qualquer
recinto ou compartimento que, localizado no âmbito de uma instituição militar,
possa vir a ser utilizado por este grupo para o exercício de suas funções.
Trata-se, como o nome sugere, de uma ‘sala’ e não de uma ‘cela’. Entretanto,
importante referir que não é totalmente pacífica esta vinculação de sala de
Estado-Maior a um recinto dentro do Quartel. Basta ver que, no julgamento,
pelo Supremo Tribunal Federal, da Reclamação 5.826/PR44, chegou-se a
ventilar a possibilidade de mudança da jurisprudência para o fim de ampliar a
abrangência da expressão “sala de Estado-Maior” e, via de consequência,
afastar a mencionada restrição.

Continuamos com a última lei a ser analisada nesta parte da pesquisa. A Lei
10.258 de 11 de Julho de 2001 (BRASIL, 2001). Esta lei, em que pese ter alterado o
inciso V do art. 295 do Código de Processo Penal modificando uma das hipóteses de
prisão especial, merece destaque por sua regulamentação (ou tentativa de
regulamentação) da prisão especial. Assim como vimos na Lei 5.256 de 1967. A Lei
10.258 editada, portanto, 13 anos após a Constituição de 1988, trouxe as seguintes
previsões nos parágrafos do art. 295 do Código de Processo Penal:

§ 1o A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste
exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
§ 2o Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este
será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.
§ 3o A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os
requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de
aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência
humana.
§ 4o O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.

Analisemos o privilégio, primeiramente, a partir dos parágrafos 1º, 2º e 4º.
Destaco a insistência na “distinção”: local distinto; cela distinta; não juntamente.
Realmente podemos perceber claramente a manifestação desta lei no sentido de
privilegiar essas pessoas ao ponto de tentar excluí-las por completo de qualquer
contato com os “meros indivíduos”, ou presos comuns. A desigualdade jurídica parece
bem naturalizada em nossa sociedade.
Em relação ao parágrafo 3º, que devo confessar tenho dificuldades com sua
redação. As indagações que ele me instiga são as que movem esta pesquisa desde
o seu início. Destaco apenas uma: há previsão de cela especial para presos especiais
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em condições adequadas à existência humana – os presos comuns podem conviver
(ou estarem presos preventivamente) em locais inadequados à existência humana? A
desigualdade parece mesmo estar naturalizada.
Aury Lopes (2016, p. 563) destacou a relação da Lei 10.258 de 2001 com a Lei
5.256 de 1967:

A Lei n. 10.258/2001 afetou substancialmente a morfologia da prisão
especial, na medida em que inseriu cinco novos parágrafos no art. 295, que
acabaram por transformar a prisão especial em simples cela separada ou
mesmo em “alojamento coletivo”. Sem dúvida, essa alteração acabou por
derrogar a Lei n. 5.256/67, que previa a substituição por prisão domiciliar caso
não houvesse um estabelecimento adequado ao recolhimento dos presos
especiais. No mínimo, esvaziou a aplicabilidade dessa Lei

Notamos com isso que uma lei editada em um cenário de crise constitucional 35
(não me alongarei nas intrínsecas peculiaridades legais e de realidade constitucional
que envolvem o período da ditadura civil-militar que se iniciou em 1964 no Brasil,
apenas ficarei com o registro de que 1967 está dentro deste período de supressão de
direitos e garantias. Algo amplamente conhecido e aceito.) e que regulamentava o
privilégio em análise foi derrogada por uma lei editada na vigência da chamada
constituição cidadã, que prevê expressamente a igualdade jurídica.
A naturalização da desigualdade evidenciada em privilégios como a prisão
especial é algo tão indelevelmente marcado em nossa sociedade que a identificação
desta realidade como problemática à luz da igualdade na maioria das vezes passa à
margem das discussões jurídicas.
Então para a conclusão deste tópico trarei as palavras de alguns autores de
grande circulação no cenário do processo penal brasileiro, para mostrar um recorte

35

Paulo Bonavides (2016, p. 393-394) tem uma abordagem muito interessante para isso. Ele enxerga
este cenário como uma crise constituinte e não como uma crise constitucional. Destaco então suas
palavras: “A história de todas as repúblicas brasileiras não é a história das crises constitucionais, mas
das crises constituintes. (...). Desde o primeiro império ou primeiro reinado – não importa o nome que
se lhe dê – uma observação mais percuciente descobrirá a presença antagônica, invariavelmente
conflitante, de dois poderes constituintes paralelos, fazendo inevitável a profundidade maior da própria
crise constituinte. Desses dois poderes, um tem sido poder de fato, o outro poder de direito. Mas
quando ambos colidem, como já colidiram tantas vezes – em 1823, 1890, 1934 e 1967 – o primeiro
sempre se sobrepõe ao segundo e impõe dissimuladamente, pelas limitações acarretadas a este, a
nova contextura constitucional.”.
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da doutrina36 que pode elucidar como o privilégio é abordado. Em seus cursos de
processo penal com foco no público de graduação e de concurso público, veremos
como ou se eles abordam a prisão especial à luz da igualdade. Deixo antes de tudo a
ressalva de que o fato de a análise estar restrita aos livros em questão e aqui referidos,
não houve preocupação com o esgotamento dos autores que serão indicados, no
sentido de analisar livros de menor circulação ou artigos em periódicos destes
mesmos autores. A opção metodológica foi por livros que atingem um público maior,
o que entre outros fatores se identifica pelo grande número de edições das obras.
Aury Lopes Jr., autor do livro “Direito Processual Penal” que no ano de 2016
chegou à sua décima terceira edição, possui diversas qualificações, dentre as quais,
destaco a sua posição de professor do curso de mestrado e doutorado da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em

Direito Processual

Penal pela Universidade Complutense de Madrid. Em seu livro o autor aborda a prisão
especial em um tópico específico localizado às páginas 561-564. O autor se limita a
explicar o instituto da prisão especial, conceituando-o e mostrando algumas hipóteses
de incidência, sem preocupação com sua problematização em relação à igualdade
jurídica.
Eugênio Pacelli de Oliveira, autor do livro “Curso de Direito Processual Penal”
que no ano de 2016 chegou à sua vigésima edição, foi membro do Ministério Público
Federal ocupando o cargo de Procurador Regional da República até 2014. O autor foi
Relator-Geral da Comissão de Juristas encarregada da elaboração de um
novo Código de Processo Penal, instituída pelo Senado da República em 2008. O
agora Projeto de Lei nº. 8045/10 tramita na Câmara dos Deputados. Em seu curso,
Pacelli aborda a prisão especial nas páginas 508 a 510 e traz a discussão da
igualdade em seu texto, destaco suas palavras (OLIVEIRA, 2016, p. 508):

O tema, abordado em profundidade pela criminologia denominada crítica e
tantas vezes anunciado pelos defensores do abolicionismo penal, teria o
seguinte espectro: o sistema penal, aqui envolvendo todo o aparato estatal
persecutório (agentes de polícia, Ministério Público, magistratura,
penitenciárias, cadeias etc.), é propositadamente seletivo, dirigindo-se mais
e mais aos autores que aos fatos por eles praticados; é seletivo também no
36

A Doutrina tem uma importância destacada no campo jurídico (a noção de campo está no item 1.2.2
do capítulo 1). LUPETTI BAPTISTA (2008, p. 36) afirma que “O direito se reproduz através de
‘doutrinas’, que constituem o pensamento de pessoas autorizadas a trabalhar academicamente
determinados assuntos. O saber jurídico não é científico, é interpretativo; é dogmático.”.
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sentido de afirmar a exclusão social, visando atingir e proteger apenas
determinados e específicos interesses, de determinados e específicos grupos
ou camadas sociais.
O problema maior que resulta da apontada desigualdade diz respeito à
possibilidade prática de aplicação do princípio da isonomia na sua solução: o
que deveria ser feito é a reivindicação das prisões especiais, ou melhor,
prisões melhores e mais adequadas para a generalidade dos presos
provisórios e não a extinção de qualquer prisão especial. Em outros termos:
a melhoria de todos os cárceres, em vez da socialização do terror.

O autor demonstra preocupação com o privilégio em questão desvelando o
problema do tratamento desigual. O faz em breves linhas, o que é esperado de um
curso com a pretensão de esgotar uma matéria em nível de graduação.
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar são autores do livro “Curso de
Processo Penal”, que no ano de 2016 chegou a sua décima primeira edição. Nestor
Távora é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e professor
da Faculdade Baiana de Direito nos cursos de graduação e Pós-Graduação. Rosmar
Rodrigues Alencar é juiz federal em Alagoas e doutor em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Os autores abordam o instituto entre as páginas
1.119 e 1.121 de seu livro. Nestas linhas, eles apresentam uma crítica ao instituto
através das palavras de outro autor – Guilherme Nucci – dizendo que a prisão especial
é “afrontosa ao princípio da igualdade.
Norberto Avena é autor do livro “Processo Penal: Esquematizado”, que no ano
de 2016 atingiu a sua oitava edição. O autor é membro do Ministério Público do Rio
Grande do Sul atualmente exercendo o cargo de Procurador de Justiça e desde 2011
exerce a função de coordenador da área de Processo Penal na Fundação Escola
Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O autor analisa o instituto entre
as páginas 1.038 e 1.042 de seu livro. E o faz com um grande apanhado legislativo,
demonstrando bem a trajetória do privilégio em nossa legislação. Contudo, apesar de
iniciar a sua explanação com os dizeres “em que pese a Constituição (...) estabelecer
o princípio da igualdade” (2016, p. 1.038), não parece ser a prisão especial encarada
como um problema à luz da igualdade, visto que logo em seguida o autor diz que o
Código de Processo de Penal e leis especiais “asseguram a determinadas categorias
o direito de permanecerem em celas ou estabelecimentos penais distintos da prisão
comum”. Entendo que se o autor, naquelas linhas, considerasse o privilégio como uma
afronta ao princípio da igualdade, não o denominaria de “direito”.
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Guilherme Nucci é autor do livro “Manual de Processo Penal e Execução
Penal”, que no ano de 2016 está em sua 13ª Edição. O autor é mestre e doutor pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sendo livre docente desta mesma
instituição na cadeira de Direito Penal. Na página 565 de seu manual o autor traz um
item intitulado “A inconstitucionalidade e ilegitimidade da prisão especial”. Como é
evidente a partir do título, Nucci defende a inconstitucionalidade do privilégio prisão
especial e o faz à luz da igualdade, como podemos observar em alguns trechos, como
(NUCCI. 2016, p. 565): “A denominada prisão especial é, em nosso sentir, afrontosa
ao princípio da igualdade previsto na Constituição Federal.”. E também:

Nenhum mal – além daquele que a prisão em si causa – pode haver para um
engenheiro (com diploma universitário) dividir o espaço com um marceneiro
(sem diploma universitário), por exemplo, se ambos são pessoas acusadas
da prática de um delito pela primeira vez. Por que haveria o portador de
diploma de curso superior merecer melhor tratamento do que o outro? Somos
da opinião que toda e qualquer forma de discriminação deveria ser abolida,
inclusive a prisão especial.

Nucci em seu livro ainda cita Marcelo Semer e seu trabalho “A síndrome dos
desiguais” em trecho que ilustra as raízes da prisão especial em sociedades marcadas
pela hierarquia ao colocar em evidência a presença deste instituto no Brasil desde sua
época colonial (SEMER apud NUCCI, 2016, p. 567):

Na vigência das Ordenações (entre 1603 e 1830), a mesma prisão que para
um homem do povo seria em ferros, para nobres e autoridades, ou Doutores
em Leis, Cânones ou Medicina, poderia ser domiciliar. (…) Continua sendo
destinada aos ocupantes de certos cargos públicos, membros de algumas
atividades profissionais e aos portadores de diploma de curso superior. As
penas já não podem mais ser diferentes entre ricos e pobres (ou diplomados
e não instruídos), afinal todos somos iguais perante a lei. A forma de cumprilas, no entanto, acaba sendo diversa e privilegia a não promiscuidade dos
eventuais presos da elite com os incultos.

Assim, é que dos cinco livros analisados apenas em um deles houve um
embate direto contra o privilégio face a igualdade – em Nucci. E outro apenas
observamos a citação de Nucci sem que seus autores – Távora e Alencar –
expressassem seu posicionamento acerca da prisão especial em relação à igualdade.
Os demais livros não passaram da análise estrita e acrítica, reproduzindo o
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entendimento do instituto/privilégio como se ele estivesse em harmonia com o
ordenamento e normas constitucionais.

3.2 FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO37

Seguimos este capítulo cujo propósito é desvelar a naturalização da
desigualdade jurídica no Brasil colocando em evidência mais um privilégio.
A metodologia que será aqui utilizada para relacioná-lo com a naturalização
será mesma que utilizei no tópico anterior.
Começarei por uma breve explanação sobre o que é o “foro por prerrogativa de
função”. Segundo Pacelli (2016, p. 192):

Tendo em vista a relevância de determinados cargos ou funções públicas,
cuidou o constituinte brasileiro de fixar foros privativos para o processo e
julgamento de infrações penais praticadas pelos seus ocupantes, atentandose para as graves implicações políticas que poderiam resultar das respectivas
decisões judiciais.
Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais
afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente
ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de
seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência
judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira.
Tratando-se de escolha situada no âmbito da discricionariedade política do
constituinte, o conjunto de competências fixadas em razão da prerrogativa de
funções não oferece regramento seguro para uma adequada sistematização
da matéria.

Por mais que aqui não seja o espaço de esmiuçar o entendimento acerca do
foro por prerrogativa de função (algo que foge ao objeto desta pesquisa), algumas
considerações são necessárias para que possamos continuar a análise.

37

Este trabalho discute a (des)igualdade jurídica no Brasil. E mais, discute a naturalização da
desigualdade jurídica. Assim, é que destaco este instituto para discutir a desigualdade e tentar
comprovar a minha hipótese. E neste sentido de invisibilidade da desigualdade é que destaco que o
foro por prerrogativa de função ganha as manchetes do Brasil neste início de 2017 sem mencionar a
igualdade e sendo discutido à luz da impunidade. Destaco três matérias de instituições com grande
fluxo de leitores em nosso país: O globo; Folha de São Paulo; e Estadão. Respectivamente:
http://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/impunidade-e-foro-privilegiado.html;
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1860728-para-combater-impunidade-oab-quer-reduziralcance-do-foro-privilegiado.shtml;
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/foroprivilegiado-funciona-como-atestado-de-impunidade-diz-procurador-da-lava-jato/. Todas as matérias
acessadas em 27 de Fevereiro de 2017.
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Destacarei, então, algumas palavras elegidas pelo autor para definir o instituto.
O autor usa as palavras “relevância” e “privativos” logo no início de sua explanação.
E desde já podemos notar a marca do privilégio. Estamos tratando de algo particular,
apenas aplicável a pessoas, pessoas relevantes.
Em seguida, destaco que o foro por prerrogativa de função encontra sua
gênese em nosso atual Estado Democrático de Direito no texto original da
Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Não se trata de aqui querermos esquecer ou desconsiderar de maneira
impensada eventuais razões que possam ser invocadas a favor do privilégio. Mas,
tratamos de uma análise do instituto/privilégio à luz da igualdade jurídica que deveria
nortear nossa Constituição e legislação.
Não adentrarei a seara de norma constitucional inconstitucional e nem discutirei
a fundo essa contradição: a Constituição de 1988 prevê a igualdade jurídica – “todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” – mas ao mesmo tempo
elege foros por prerrogativa de função para “crimes comuns” 38. Destaco aqui o caput
do art. 5º e os arts. 102, I, “a” e 105, 1, “a” da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Em relação à naturalização da desigualdade no Brasil (ainda que ela seja
instituída por nossa Constituição) podemos verificar que em nossa primeira
Constituição republicana (BRASIL, 1891) o foro por prerrogativa de função em crimes
comuns já estava presente, vide seu art. 59:

Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I - processar e julgar originária e privativamente:

38

Faço aqui esta ressalva para deixar claro que problematizo o foro por prerrogativa de função em
relação aos crimes comuns. Eventuais práticas, que necessitem de julgamento, e que ocorram em
razão da função de Estado exercida é evidente que necessitam de um âmbito próprio para seu
julgamento (seriam os crimes de responsabilidade). Norberto Avena (2016, p. 718) traça de maneira
sucinta e clara a diferença entre crime comum e de responsabilidade: “Crimes comuns são as
condutas tipificadas na lei penal às quais cominada pena privativa de liberdade e/ou multa. Sua
apuração ocorre por meio de processo criminal sendo a pena, no caso de condenação, aplicada pelo
Poder Judiciário. Por outro lado, como crimes de responsabilidade compreendem-se as infrações
político-administrativas, as quais não se classificam como crimes em sentido comum, visto que não
são penalizadas com prisão ou multa, mas com outras sanções, como a perda do cargo, a inabilitação
temporária para o exercício de cargo ou função pública e a suspensão dos direitos políticos.”. E de
maneira alguma afirmo que esse privilégio, ou melhor que sua extinção, teria o condão de moralizar
julgamentos e evitar impunidade das pessoas por ele beneficiadas. Apenas trago a evidência de que
há pessoas que são mais pessoas do que os meros indivíduos. Isso em um Estado pautado pela
igualdade jurídica me parece uma contradição.
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a) o Presidente da República nos crimes comuns, e os Ministros de Estado
nos casos do art. 52;
b) os Ministros Diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;

E a Emenda Constitucional de nº 3 de 03 de Setembro de 192639 (BRASIL,
1891) que alterou o art. 59, manteve o privilégio, tendo nesta parte do dispositivo
realizado apenas uma alteração tópica, vide:

Art.59 - Á Justiça Federal compete:
- Ao Supremo Tribunal Federal:
I - processar e julgar originaria e privativamente:
a) o Presidente da República, nos crimes communs, e os Ministros de
Estado, nos casos de art. 52;
b) os Ministros diplomáticos, nos crimes communs e nos de
responsabilidade;

O privilégio segue previsto na Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), vide:

Art 76 - A Corte Suprema compete:
1) processar e julgar originariamente:
a) o Presidente da República e os Ministros da Corte Suprema, nos crimes
comuns;
b) os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos
Tribunais federais e bem assim os das Cortes de Apelação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os
Embaixadores e Ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, salvo, quanto aos Ministros de Estado, o disposto no final
do 1º do art. 61;

E segue também na Constituição de 1937 (BRASIL, 1937), vide:

Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I - processar e julgar originariamente:
a) os Ministros do Supremo Tribunal;
b) os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos
Tribunais de Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os
Ministros do Tribunal de Contas e os Embaixadores e Ministros diplomáticos,
nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo quanto aos Ministros de
Estado e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o disposto no final do §
2º do art. 89 e no art. 100;
Art 89 - Os Ministros de Estado não são responsáveis perante o Parlamento,
ou perante os Tribunais, pelos conselhos dados ao Presidente da República.

39

Deixo aqui a ressalva que não foi possível encontrar o inteiro teor da Emenda Constitucional de nº
3 de 1926, mas na página em que encontramos a Constituição de 1891 há o texto original e o texto
modificado pela emenda, ambos ao que tudo indica em sua totalidade.
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§ 1º - Respondem, porém, quanto aos seus atos, pelos crimes qualificados
em lei.
§ 2º - Nos crimes comuns e de responsabilidade, serão processados e
julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos conexos com os do
Presidente da República, pela autoridade competente para o julgamento
deste

Na Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) o privilégio permaneceu, vide:

Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I - processar e julgar originariamente:
a) o Presidente da República nos crimes comuns;
b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República nos crimes
comuns;
c) os Ministros de Estado, os juízes dos Tribunais Superiores Federais, dos
Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunais de Justiça dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os
Chefes de missão diplomática de caráter permanente, assim nos crimes
comuns como nos de responsabilidade, ressalvado, quanto aos Ministros de
Estado, o disposto no final do artigo 9240;

A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) trouxe a previsão do privilégio assim
como suas antecessoras, vide:

Art. 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal41:
I - processar e julgar originariamente:
a) nos crimes comuns, o Presidente da República, os seus próprios Ministros
e o Procurador-Geral da República;
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado,
ressalvado, o disposto no final do art. 88, os Juízes Federais, os Juízes do
Trabalho e os membros dos Tribunais Superiores da União, dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, os Ministros dos Tribunais de Contas, da União, dos
Estados e do Distrito Federal, e os Chefes de Missão Diplomática de caráter
permanente;

Assim, percebemos que por toda nossa realidade republicana, desde 1891 até
hoje, o privilégio esteve previsto quase que de maneira idêntica em nossas
constituições. Seja em períodos dito democráticos ou de crise constituinte 42 (como as
constituições de 1937 e 1967/1969). O que acaba por denotar que sua previsão é algo
encarado como normal ou natural em nosso país.

A alínea “c” aqui transcrita está com a redação dada pela Emenda Constitucional de nº 16 de 1965.
O artigo aqui transcrito está com a redação dada pelo ato institucional de nº 06 de 1969.
42
Vide BONAVIDES (2016, p. 393-394).
40
41
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Continuando na tentativa de descortinar a naturalização da desigualdade
jurídica através deste instituto e me valendo da metodologia utilizada no tópico
anterior, passo à análise dos livros indicados (selecionados pela razão anteriormente
exposta).
Norberto Avena analisa o foro por prerrogativa de função entre as páginas 718
e 731 da oitava edição de seu livro “Processo Penal”. Logo no primeiro parágrafo deixa
claro que entende ser um privilégio e em nenhum momento problematiza a presença
de tal privilégio no ordenamento. Vejamos (AVENA, 2016, p. 718):

O primeiro passo na busca do juízo competente é definir o Órgão Jurisdicional
a que incumbirão o processo e o julgamento da infração. Para tanto, é
necessário verificar se a condição funcional do agente garante ou não a ele
prerrogativa de função (ou foro privilegiado), isto é, o direito de ser
processado criminalmente (não há essa prerrogativa na esfera cível) e
julgado diretamente nos Tribunais.

Ao longo das demais páginas o autor explica a sistemática do instituto,
mostrando sua relação com demais hipóteses de competência, mas não o
problematiza à luz da igualdade.
Nestor Távora e Rosmar Alencar analisam o foro por prerrogativa de função
entre as páginas 479 e 489 da décima primeira edição de seu livro “Curso de Processo
Penal”.
Nestas páginas o autor se limita a explicar o instituto sem preocupação com ser
uma afronta à igualdade. Embora diga que que o foro privilegiado não viola o princípio
do juiz natural, nada menciona quanto ao princípio da igualdade. Mas, trata o instituto
por “foro privilegiado”. E muito curiosa é a frase que abre o tópico sobre o assunto
(ALENCAR e TÁVORA, 2016, p. 479): “Determinadas pessoas, em razão da alta
relevância da função que desempenham, têm direito ao julgamento por órgão de maior
graduação.”. Curiosa, pois traz a exata noção de “privilégio” – “determinadas pessoas”
– lei de um particular. “Sabe com quem está falando?”, com uma pessoa que tem
direito ao foro privilegiado!
Aury Lopes Jr analisa o foro por prerrogativa de função na décima terceira
edição de seu livro “Direito Processual Penal” entre as páginas 237 e 245. O autor
começa a sua exposição com uma frase de suma relevância para esta pesquisa,

75

vejamos (LOPES JR, 2016, p. 237): “Algumas pessoas, por exercerem determinadas
funções, têm a prerrogativa (não é um privilégio, mas prerrogativa funcional) de serem
julgadas originariamente por determinados órgãos.”.
O autor afirmou não ser um privilégio. Bom, prerrogativa e privilégio são
sinônimos. Então, não vejo sentido em se admitir chamar de prerrogativa e haver
pudor em tratar por privilégio.
Outro ponto de bastante relevo é que o autor justifica o instituto dizendo ser
“equivocada a ideia de que a prerrogativa de função constitui um grande benefício
para o réu” (LOPES JR, 2016, p. 237). Não concordarei e nem discordarei desta
afirmação. Como o meu objeto de pesquisa é a igualdade jurídica (e mais
especificamente a naturalização da desigualdade no Brasil), constituir um benefício
nestes termos, ou não, é uma questão que se coloca a posteriori. A Lei (ou a
Constituição) não está considerando todos de maneira igual. E de maneira sistemática
isso não é problematizado.
Eugênio Pacelli analisa o “foro por prerrogativa de função” na vigésima edição
do seu livro “Curso de Processo Penal” entre as páginas 192 e 215. O autor trata o
privilégio como uma “escolha situada no âmbito da discricionariedade política
constituinte” (PACELLI, 2016, p. 192). E o faz de maneira acrítica. ´
Interessante notar que há um tópico em que a distinção entre crime comum e
crime de responsabilidade é traçada. Diz Pacelli (2016, p. 193):

Enquanto o Direito Penal, ainda atualmente, é centrado na aplicação de pena
privativa da liberdade, pautando-se, por isso mesmo, em rígidos princípios
aplicados à definição da conduta punível, o crime de responsabilidade tem
como sanção a perda de cargo ou função pública e a vedação de exercício
futuro, em decorrência do mau desempenho de atividade pública.

Observo que, apesar do trecho destacado, o privilégio nos crimes comuns é
encarado de forma natural. Algo que pertence ao ordenamento e que nos cerca
cotidianamente sem a necessidade de questionamento, pois algo posto de há muito e
que não enseja maiores problemas, há quem tem foro por prerrogativa de função em
crimes comuns e há quem não o tem.
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Guilherme Nucci, autor do livro “Manual de Processo Penal e Execução Penal”, que
no ano de 2016 está em sua 13ª Edição, assim como observado na análise da prisão especial,
problematiza este privilégio trazendo a igualdade para a discussão.
Neste ponto, o autor mais uma vez se utiliza das lições de Marcelo Semer em “A
síndrome dos desiguais”. E traz o seguinte trecho (SEMER apud Nucci, 2016, p. 265):

O foro privilegiado para julgamentos criminais de autoridades é outra
desigualdade que ainda permanece. Reproduzimos, com pequenas
variações, a regra antiga de que fidalgos de grandes estados e poder
somente seriam presos por mandados especiais do Rei. É um típico caso em
que se outorga maior valor à noção de autoridade do que ao princípio de
isonomia, com a diferença de que hoje a igualdade é um dos pilares da
Constituição. (…) Competência processual não se deve medir por uma ótica
militar ou por estrato social. Autoridades que cometem crimes devem ser
julgadas como quaisquer pessoas, pois deixam de se revestir do cargo
quando praticam atos irregulares. (…) O foro privilegiado, tal qual a prisão
especial, é herança de uma legislação elitista, que muito se compatibilizou
com regimes baseados na força e no prestígio da autoridade.

Notamos que a última frase do trecho retirado da obra se amolda ao primeiro
passo percorrida neste item. O privilégio consta da Constituição que marcou a
transição do Brasil de Império para República e “sobreviveu” a transições entre
períodos mais arbitrários e mais democráticos. Assim, demonstrando que a sua
presença é algo naturalizado em nossa sociedade.
Encerramos o item com a percepção de que dos livros analisados, todos de
grande circulação, apenas um trouxe a noção de igualdade para a análise do
privilégio.

3.3 IMUNIDADE FORMAL

A análise de mais um privilégio como meio de mostrar a naturalização da
desigualdade jurídica no Brasil, embora em um primeiro momento possa parecer
repetitiva, é relevante. E sua relevância vem principalmente a partir da percepção de
que deixamos de analisar manuais ou cursos de processo penal para analisar livros
de direito constitucional. São diferentes autores e que escrevem a partir de outro eixo
temático no direito.

77

Assim, a metodologia de análise seguirá o padrão já estabelecido. Então,
partimos de uma breve conceituação do privilégio.
O art. 53, § 2º, da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), na redação
determinada pela Emenda Constitucional n. 35/2001 (BRASIL, 2001a) estabelece
que:

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

O dispositivo constitucional prevê, então, que os membros do Congresso
Nacional, por crimes comuns (não me refiro a crimes de responsabilidade aqui), são
tratados de maneira distinta do que os demais indivíduos. Além disso, não coloco em
questão aqui a imunidade material dos parlamentares.
Percebemos que no Brasil as regalias se impõem. Sabe com quem está
falando? Com um parlamentar com imunidade formal, que não pode ser preso como
qualquer “mero indivíduo”!
Assim é que com naturalidade veremos como alguns autores de renome no
cenário nacional e com grande circulação tratam o privilégio, o que desvelará a
naturalização da desigualdade jurídica no Brasil.
Pedro Lenza, Mestre e Doutor pela Universidade de São Paulo (USP), autor do
livro “Direito Constitucional Esquematizado”, que no ano de 2016 estava em sua
vigésima edição, traz suas lições sobre a imunidade formal entre as páginas 648 e
652 de seu livro.
Logo no início de sua explanação podemos perceber o tom de sua análise, o
autor traz o seguinte parágrafo (LENZA, 2016, p. 648):

Os parlamentares passam a ter imunidade formal para a prisão a partir do
momento que são diplomados pela Justiça Eleitoral, portanto, antes de
tomarem posse (que seria o ato público e oficial mediante o qual o Senador
ou Deputado se investiria no mandato parlamentar). A diplomação nada mais
é que um atestado garantindo a regular eleição do candidato. Ocorre antes
da posse, configurando o termo inicial para a atribuição da imunidade formal
para a prisão.
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Não encontramos qualquer discussão quanto à igualdade. A preocupação do
autor é informar os detalhes do dispositivo constitucional, como no trecho destacado
em que ele “explica” o que é diplomação. E a análise segue para decisões recentes
do Supremo Tribunal Federal acerca dos limites do privilégio, como por exemplo se é
aplicável ou não após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas, em
momento algum

a imunidade formal é encarada como um privilégio.

Marcelo Novelino é Doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – UERJ, autor do livro “Curso de Direito Constitucional”, que no ano de
2016 estava em sua décima primeira edição e que trata da imunidade formal entre as
páginas 601 e 603.
Novelino, assim como Lenza, demonstra uma preocupação com a
compreensão do instituto/privilégio a partir de sua previsão constitucional e se vale de
decisões do Supremo Tribunal para ilustrar e chancelar sua obra. O trecho a seguir
ilustra bem o modo como o privilégio é abordado (NOVELINO, 2016, p. 602):

Após ter sido diplomado, em regra, os parlamentares não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável, não importando se o fato ocorreu
antes ou depois da diplomação. A vedação de prisão do parlamentar
restringe-se às prisões penais cautelares (prisão preventiva, prisão
temporária) e em flagrante por crime afiançável, não se estendendo à prisão
decorrente de sentença penal definitiva nem à de natureza civil decorrente do
inadimplemento de obrigação alimentar.

Em seguida o autor comenta todos os parágrafos do art. 53 da Constituição de
1988, bem como a mudança que a Emenda Constituição de número 35 (BRASIL,
2001a) trouxe neste ponto e encerra o item sobre imunidade formal.
Alexandre

de

Moraes,

professor,

Doutor

em

Direito

do

Estado

e

docente em Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco (USP) é autor do livro “Direito Constitucional”, que no ano de 2016 estava
em sua trigésima segunda edição. Atualmente é o Ministro de Justiça do Brasil.
A abordagem de Alexandre de Moraes da imunidade formal é diferente da dos
autores anteriormente analisados. Ele analisa em diversos tópicos, todos dentro do
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Capítulo de seu livro, intitulado “Poder Legislativo”. Além da diferença topográfica,
podemos verificar grande diferença quanto à análise do instituto/privilégio.
Começo colocando em destaque o item 1.2 do Capítulo 10 do livro de Alexandre
de Moraes, com o seguinte título: “Funções estatais, garantias e imunidades à luz do
princípio da igualdade”. O nosso, hoje, Ministro da Justiça no segundo parágrafo deste
tópico traz a seguinte lição (MORAES, 2016, p. 432):

A Constituição Federal de 1988 adotou, como já visto anteriormente, o
princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma
igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito
de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados
pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda são as diferenciações
arbitrárias, as discriminações absurdas, mostrando-nos que o tratamento
desigual dos casos desiguais, à medida que se desigualam, é exigência do
próprio conceito de Justiça, ou ainda, que o princípio da isonomia protege
certas finalidades, o que, de resto, não é uma particularidade do tema em
estudo, mas de todo o direito, que há de ser examinado sempre à luz da
teleologia que o informa, somente sendo ferido quando não se encontra a
serviço de uma finalidade própria, escolhida pelo direito.

Este trecho em destaque já nos permite começar a compreender a visão do
autor acerca da igualdade e o que seu livro com trinta e duas edições pretende
informar. A igualdade está sendo vista como um mecanismo capaz de, diante de
situações entendidas como desiguais e para atender uma finalidade elegida pelo
direito, trazer distinções que se operam na lógica de distinguir uma pessoa dos demais
indivíduos e não trazer alguém para uma situação igualitária43. Neste ponto é que
podemos enxergar a lição de Bourdieu ao nos mostrar que o sistema simbólico é um
instrumento de dominação. Vemos a classe dominante se valendo de seus
mecanismos para “legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento
das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções” (BOURDIEU,
1989, p. 10).
E Alexandre de Moraes segue no mesmo item 1.2 com o seguinte parágrafo
(2016, p. 433):

Aqui mais uma vez acredito ser necessário ressaltar que falo apenas da “imunidade formal”. E que
este trecho em destaque da obra de Alexandre é introdutório tanto à imunidade material quanto à
formal. A imunidade material e a atividade parlamentar não estão sob análise. Apenas questiono a
imunidade formal em relação a crimes comuns e seu tratamento diferenciado por uma qualidade
individual que determinado indivíduo adquiriu.

43
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O objetivo colimado pela Constituição Federal, ao estabelecer diversas
funções, imunidades e garantias aos detentores das funções soberanas do
Estado, Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e a Instituição do Ministério
Público, é a defesa do regime democrático, dos direitos fundamentais e da
própria Separação de Poderes, legitimando, pois, o tratamento diferenciado
fixado a seus membros, em face do princípio da igualdade. Assim, estas
eventuais diferenciações são compatíveis com a cláusula igualitária por
existência de um vínculo de correlação lógica entre o tópico diferencial
acolhido por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função
dela conferida, pois compatível com interesses prestigiados na constituição.

Insisto em afirmar que este item é parte introdutória dos tópicos que tratam de
imunidade formal. E que o tratamento diferenciado para situações idênticas está
sendo justificado com base em características adquiridas por uma pessoa (aqui me
valendo de pessoa propositalmente no sentido que DaMatta confere a este vocábulo)
a partir da diplomação.
O autor, então, segue suas lições sobre imunidade apresentando um conceito
amplo no item 2.7.4 do Capítulo 10 de seu livro (MORAES, 2016, P. 469):

As imunidades parlamentares representam elemento preponderante para a
independência do Poder Legislativo. São prerrogativas, em face do direito
comum, outorgadas pela Constituição aos membros do Congresso, para que
estes possam ter bom desempenho de suas funções.

A partir deste trecho já podemos notar que o autor identifica a imunidade formal
como uma prerrogativa (e que como já vimos é sinônimo de privilégio). Algo que
distingue pessoas dos indivíduos pela simples qualidade que esses “adquirem” com a
diplomação.
Continuando, Alexandre de Moraes trata especificamente da imunidade formal
nos itens 2.7.6, 2.7.7 e 2.7.8 do Capítulo 10 de seu livro entre as páginas 473 e 481.
Nestes itens o autor faz uma análise “histórica” do privilégio mostrando sua previsão
constitucional desde a Constituição de 1891 e depois mostra como o privilégio se
opera atualmente, inclusive marcando o “antes e o depois” da Emenda Constitucional
de nº 35. Mas, nestes itens não mais notaremos a igualdade como parte de seu texto.
Nossa proposta de mostrar a naturalização da desigualdade jurídica no Brasil
segue com a análise do livro “Curso de Direito Constitucional” de Uadi Lammêgo
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Bulos, que em 2015 estava em sua nona edição. O autor é Mestre e Doutor pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Destaco um trecho em que o autor fala de maneira genérica tanto da imunidade
formal quanto da imunidade material (BULOS, 2015, p. 1.103):

Ambas não existem para proteger o parlamentar em suas relações privadas,
porque não corroboram privilégios pessoais, muito menos redutos para
práticas contra legem. São estabelecidas, na realidade, muito mais em favor
do Poder Legislativo que do deputado ou senador, propriamente ditos.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, em tema de imunidade
parlamentar, a “República aborrece privilégios e abomina a formação de
castas” (ADIn 1.828-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Dj de 7-8-1998).

O autor neste ponto mostrou preocupação com a igualdade afirmando que as
imunidades (formal e material) não visam distinguir o tratamento conferido aos
congressistas em suas vidas privadas.
Ocorre que embora o autor demonstre uma preocupação com o privilégio da
imunidade formal como tal, um privilégio, ao iniciar o item 3.8 na página 1.111 de seu
livro, logo percebemos (como não poderia deixar de ser) que há tratamento
diferenciado. Destaco, então, mais um trecho da obra do autor (BULOS, 2015, p.
1.112):

Parlamentares podem ser presos se houver flagrante pela prática de crime
inafiançável. Nessa hipótese os autos serão remetidos dentro de vinte e
quatro horas à Casa respectiva, para que, pela maioria absoluta dos
parlamentares, delibere-se sobre a prisão. No mais os deputados e
senadores estão submetidos às leis que regem todo e qualquer brasileiro (CF,
art. 5º, caput).

Assim, no não dizer de sua obra percebemos que o privilégio se faz, sim,
presente. E os crimes comuns afiançáveis? Os parlamentares não podem ser presos
em flagrante em virtude deles. Mas os demais indivíduos o podem. E se esses crimes
(comuns) nada tem a ver com sua função estatal de congressista, o que justifica(ria)
esse tratamento diferenciado que não a naturalização da desigualdade jurídica no
Brasil?
Então, a última obra a ser analisada é o “Curso de Direito Constitucional” de
Gilmar Ferreira Mendes e de Paulo Gustavo Gonet Branco, que no ano de 2016 estava
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em sua 11ª Edição. Gilmar Mendes é mestre pela Universidade Nacional de Brasília
e mestre e doutor pela Universidade Münster, na Alemanha, e é Ministro do Supremo
Tribunal Federal desde 2002. Paulo Gustavo Gonet Branco é mestre em Direitos
Humanos pela University of Essex e doutor pela Universidade Nacional de Brasília,
tendo sido orientado por Gilmar Mendes.
O tema imunidade é abordado de maneira bastante rápida e superficial na obra.
E pode ser encontrado entre as páginas 916 e 918.
É curioso perceber que logo no início da análise há uma preocupação em tentar
demonstrar que não se trata de um privilégio, vide (MENDES e BRANCO, 2016, p.
916):

Algumas dessas prerrogativas ganham o nome de imunidade, por tornarem
o congressista excluído da incidência de certas normas gerais. A imunidade
pode tornar o parlamentar insuscetível de ser punido por certos fatos
(imunidade material) ou livre de certos constrangimentos previstos no
ordenamento processual penal (imunidade formal).
A imunidade não é concebida para gerar um privilégio ao indivíduo que por
acaso esteja no desempenho de mandato popular; tem por escopo, sim,
assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao
funcionamento normal do Legislativo.

Ocorre que nas linhas que seguem a estes parágrafos apenas é mencionada a
imunidade material, que não é objeto deste estudo. Em relação à imunidade formal e
ao privilégio que ela representa aos congressistas no que tange aos crimes comuns
nada é mencionada. Inclusive o dispositivo constitucional em que podemos verificar a
imunidade material é mencionado, já o da imunidade formal, não.
Já para o final do tópico que destacamos do livro de MENDES e BRANCO
(2016, p. 917) a imunidade formal é mencionada em uma ligeira frase: “As imunidades
formais garantem ao parlamentar não ser preso ou não permanecer preso, bem como
a possibilidade de sustar o processo penal em curso contra ele.”.
E este é o ponto central para esta pesquisa, o não dizer. Primeiro pudemos
notar a afirmação de que a imunidade não é um privilégio na medida em vise
assegurar o livre exercício do mandato. E então, os autores elaboram a questão
levando em conta apenas a imunidade material e posteriormente colocam a imunidade
formal sem mencionar crimes comuns e sem problematiza-la. A igualdade não surge
na discussão em ponto algum. O tratamento diferenciado entre indivíduos levando os
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privilegiados à posição de pessoa é algo de tamanha ordem naturalizado que fica à
margem da discussão sem o menor problema.
Assim, considero que a naturalização da desigualdade jurídica pode ser
enxergada no Brasil. Nos três exemplos trazidos neste capítulo passamos por mais
de um século de previsões legais e constitucionais e por livros de grande circulação
que em sua esmagadora maioria tratam os privilégios destacados de maneira casual
como se a sua coerência interna com o ordenamento jurídico nem sequer
perpassasse a igualdade, muito menos a afrontasse.
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CONCLUSÃO

Ao pensar a igualdade jurídica tendo por preocupação a sociedade brasileira
não consegui ignorar a presença de uma desigualdade jurídica em nosso país. A
pesquisa para este trabalho, então, teve de trilhar, essencialmente, dois caminhos
complementares.
O primeiro foi buscar compreender a realidade brasileira em uma tentativa de
identificar a partir disso a presença da desigualdade jurídica no Brasil. E neste ponto,
os saberes da antropologia, da sociologia e da cultura jurídica foram de enorme
importância.
A partir destes estudos, que busquei explicitar no primeiro capítulo deste
trabalho, pude identificar a marcada presença da hierarquia em nossa sociedade. E
além disso, pude identificar como a hierarquia nas relações sociais como marca
cultural do brasil invade o Direito e está representada em dispositivos legais.
Assim, é que antes de adentrar o segundo caminho para adentrar a hipótese
que coloquei neste trabalho tive de dedicar um capítulo para a igualdade em si. E não
enxergo como poderia ser de outra maneira, já que a igualdade é o tema central deste
trabalho. E nesta mediada é que o segundo capítulo teve como propósito fundamentar
o objeto de análise, que é a naturalização da desigualdade jurídica no Brasil.
Com os fundamentos necessários para adentrar na discussão central desta
dissertação, eu pude, no terceiro capítulo, mostrar a naturalização da desigualdade
jurídica no Brasil.
Para tanto, entrei neste segundo caminho para mostrar a desigualdade jurídica
no Brasil analisando três institutos jurídicos, que são: a prisão especial; o foro
privilegiado; e a imunidade formal.
A análise destes institutos, que passei a tratar como privilégios, teve dois
enfoques: legislativo e doutrinário. Entendo que a conjugação da análise de leis que
se estenderam ao longo décadas com a análise de livros doutrinários de grande
circulação puderam demonstrar o estado de naturalização da desigualdade jurídica
no Brasil.
Pude explicitar a presença de privilégios em nossa legislação – mesmo na
vigência da Constituição chamada de cidadã – e mostrar como a convivência com
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estes privilégios ocorre de maneira natural. Não há grandes questionamentos quanto
a nenhum dos três privilégios, pelo menos não em termos de igualdade jurídica. Nesta
medida é identifico que a lei de maneira natural estabelece uma hierarquia entre os
cidadãos brasileiros, pois há aqueles que fazem jus a privilégios e os demais.
E é a partir disso que entendo a desigualdade jurídica como naturalizada no
Brasil. E entendendo, também, que ela deve ser problematizada pois a promessa que
nossa Constituição nos faz é no sentido de a igualdade ser um objetivo fundamental
de nossa República.
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