Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

ARGUMENTA
Journal Law
Nº 33 (JUL/DEZ 2020)

1

2

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

ARGUMENTA JOURNAL LAW
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Campus de Jacarezinho
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Avenida Manoel Ribas, 711 – Centro
Jacarezinho – PR – CEP 86400-000 – BRASIL
Tel.: +55 (43) 3525-0862 e + 55 (43) 3525-8953
Site: http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta
argumenta@uenp.edu.br
EDITORES
Vladimir Brega Filho
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – Brasil
Fernando de Brito Alves
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – Brasil
ASSESSORIA TÉCNICA
Maria Natalina Costa
Célia Regina Capellini Petreche
Edina Pereira Crunfli
Liliane Mantovani Lopes
Mirielly Ferraça
Tania Regina Montanha Toledo Scoparo
Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues
Ricardo Gessner
Luiz Antonio Xavier Dias

FICHA CATALOGRÁFICA
Argumenta Journal Law (Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Jurídica, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP), n. 33 – julho/
dezembro 2020– Jacarezinho.
Periodicidade: semestral
E-ISSN 2317-3882
1. Direito – Periódicos. 1. Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP
CDU 34(05)
CDDir 340
As idéias emitidas nos artigos são de inteira responsabilidade de seus autores.
É permitida a reprodução dos artigos desde que seja citada a fonte.
Pede-se permuta. Exchange is solicited. Piedese canje. Si prega l’ ntercambio.
PUBLICADA EM JANEIRO DE 2021.

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

3

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA JURÍDICA
CCSA-CJ-UENP

Fernando de Brito Alves

Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – Brasil
LINHA EDITORIAL
Estado e Responsabilidade: questões críticas
Função Política do Direito
CONSELHO EDITORIAL
Celso Ludwig
Universidade Federal do Paraná
Curitiba – Paraná – Brasil

Zulmar Fachin
Universidade Estadual de Londrina
Londrina – Paraná - Brasil

Gilberto Giacoia
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho –Paraná – Brasil

Paulo Nogueira da Costa
Universidade de Lisboa - Portugal

Mario Frota
Universidade do Porto
Porto - Portugal

Gregório Assagra de Almeida
Universidade de Itaúna
Itaúna – Minas Gerais – Brasil

Oswaldo Giacoia Júnior
Universidade Estadual de Campinas
Campinas – São Paulo – Brasil

Jean Carlos Dias
Centro Universitário do Estado do Pará
Belém – Pará – Brasil

Vladimir Brega Filho
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – Paraná - Brasil

Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
Paranaíba – MS – Brasil

Josefa Muñoz Ruiz
Universidade de Murcia
Murcia – Espanha

Cassius Guimarães Chai
Universidade Federal do Maranhão
São Luis – MA - Brasil

Àngel Cobacho López
Universidade de Murcia
Murcia – Espanha

Eduardo Augusto Salomão Cambi
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – Brasil

Mario Alberto Pedrosa dos Reis Marques
Universidade de Coimbra - Portugal

Samuel Rodríguez Ferrández
Universidade de Murcia
Murcia - Espanha

4

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO
Alexandre de Castro Coura
Faculdade de Direito de Vitória
Vitória – ES - Brasil

Carla Bertoncini
Faculdades Integradas de Ourinhos
Ourinhos – SP – Brasil

Antonio Sergio Cordeiro Piedade
Universidade Federal do Mato Grosso
Cuiabá – Brasil

Gelson Amaro de Souza
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – PR - Brasil

Bruno Amaral Machado
Centro Universitário de Brasília
Brasília – DF - Brasil

Ricardo Pinha Alonso
Faculdades Integradas de Ourinhos
Ourinhos – SP – Brasil

Cláudia Karina Ladeira Batista
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Paranaíba – MS – Brasil

Renato Bernardi
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Jacarezinho – PR - Brasil

Humberto Dalla Bernardina de Pinho
Universidade Estácio de Sá
Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Sergio Tibiriça Amaral
Fac. Integradas Antônio Eufrásio de Toledo
Presidente Prudente - SP - Brasil

Lucas Gonçalves da Silva
Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão – SE - Brasil

Cláudia M. do S. C. F. Chelala
Universidade Federal do Amapá
Macapá – AM – Brasil

Luciana A. Machado Gonçalves da Silva
Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão – SE - Brasil

José Eduardo Lourenço dos Santos
Centro Universitário Eurípedes de Marília
Marília –SP – Brasil

Mario Lucio Garcez Calil
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Paranaíba – MS - Brasil

Leonel Pires Ohlweiler
Universidade Luterana do Brasil
Canoas – RS – Brasil

Mauro Viveiros
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Cuiaba - MT – Brasil

Nicolau Eládio Bassalo Crispino
Universidade Federal do Amapá
Macapá – AM - Brasil

Paulo Tarso Brandão
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis – SC - Brasil

Maria Cristina Zainaghi
Centro Universitário Nove de Julho
São Paulo – SP – Brasil

Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos Reis
Inst. Brasiliense de Direito Público
Brasilia – DF – Brasil

Marcelo Alves Pereira Eufrasio
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
Campina Grande – PB – Brasil

Carlos Henrique Medeiros de Souza
Universidade Est. do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro
Campos dos Goytacazes- RJ - Brasil

Lorena Madruga Monteiro
Centro Universitário Tiradentes
Maceió - AL - Brasil

Sérgio Henriques Zandona Freitas
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Belo Horizonte-MG - Brasil

Diego Freitas Rodrigues
Centro Universitário Tiradentes
Maceió - AL - Brasil

Rogério Filippetto de Oliveira
Pontifícia Univ. Católica de Minas Gerais
Belo Horizonte – MG - Brasil

Leonardo Martins
Univ. Federal do Rio Grande do Norte
Natal - RN – Brasil

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

Angela Issa Haonat
Fundação Univ. Federal do Tocantins
Palmas – TO – Brasil
Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho
Universidade Federal do Amazonas
Manaus – AM- Brasil
Carlos Henrique Vieira Santana
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Rafael Zelesco Barretto
Universidade Presbiteriana Mackenzie
São Paulo – SP -Brasil
Jairo Neia Lima
Universidade de São Paulo (FD/USP)
São Paulo – SP - Brasil
Lauro Ericksen Cavalcanti de Oliveira
Tribunal Regional do Trabalho
Macau - RN – Brasil
Clóvis Marinho de Barros
Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão – SE - Brasil
Regina Celli Marchesini Berardi
Universidade Salamanca
Salamanca – Espanha
Sirlene de Fátima Melo
Universidade Planalto Catarinense
Lages – SC - Brasil
Flavia Danielle Santiago Lima
Universidade Católica De Pernambuco
Recife – PE – Brasil
Ana Claudia Corrêa Zuin Mattos do Amaral
Universidade Estadual de Londrina
Londrina - PR - Brasil
Veronica Teixeira Marques
Centro Universitário Tiradentes (UNIT)
Maceió – AL – Brasil
Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça
Universidade de Forteleza - UNIFOR
Fortaleza – CE - Brasil
Daniel Oitaven Pamponet Miguel
Faculdade de Direito da UFBA
Salvador - BA – Brasil
Rogério Montai de Lima
Universidade Federal de Rondônia
Rolim de Moura - RO - Brasil

Luiz Carlos Montans Braga
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
São Paulo – SP -Brasil
Regina Vera Villas Bôas
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
São Paulo - SP - Brasil
Luana Renostro Heinen
Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB) - Blumenau - SC –Brasil
Elisaide Trevisam
Universidade Nove de Julho
São Paulo - SP
José Guilherme Wady Santos
Estácio Fcat – Faculdade de Castanhal
Castanhal - PA – Brasil
Rodrigo Garcia Schwarz
Universidade do Oeste de Santa Catarina
Joaçaba – SC – Brasil
Alvaro de Oliveira Azevedo Neto
Faculdade Boa Viagem
Recife - PE – Brasil
Marlene Helena de Oliveira Franca
Universidade Federal da Paraíba
João Pessoa - PB - Brasil

5

6

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

SUMÁRIO
A MEDIAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA APLICADA
NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO NAS
UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS
Rafaela Peixoto SCHAEFER
Fabiana Marion SPENGLER

19

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PROPOSITIVAS E A PERSECUÇÃO
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE: UMA
PROPOSTA DE ATUAÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO
COM BASE NA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE
JÜRGEN HABERMAS
Artenira da Silva e SILVA
José Márcio Maia ALVES
Werdeson Mário Cavalcante OLIMPIO

43

CRIMINALIZAÇÃO DA LGBTIFOBIA À LUZ DO IDEAL DA
RAZÃO PÚBLICA EM JOHN RAWLS
Rainer BOMFIM
Victória Taglialegna SALLES
Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes BAHIA

77

DESACORDO POLÍTICO COMO (DES) LEGITIMAÇÃO DA
DEMOCRACIA: UM DEBATE ENTRE WALDRON E HOBBES
Ayrton Borges MACHADO
Victor Sales PINHEIRO

99

AUTOLIMITAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA:
MORTE DIGNA
Carolina Bombonatto BORCHART
Paulo Henrique de Souza FREITAS

129

AS CATEGORIAS RELACIONAIS NO ÂMBITO DO DIREITO
PRIVADO: A relação e a situação jurídica
Eliana Franco NEME
Bruno MAIA

163

O SISTEMA JURÍDICO-NORMATIVO BRASILEIRO
APLICÁVEL ÀS BARRAGENS DE MINERAÇÃO E A FUNÇÃO
DO DIREITO A PARTIR DE NIKLAS LUHMANN
Flavia Möller David ARAUJO
Consuelo Yatsuda Moromizato YOSHIDA
Felipe Carvalho Eleuterio de LIMA

185

AGRICULTURA FAMILIAR: UM MODELO PARA
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS E
ECONÔMICOS
Josilene Hernandes Ortolan Di PIETRO
Alysson Oliveira MOREIRA

205

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

ANÁLISES SOBRE O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E SUA
APLICABILIDADE AOS CRIMES DOLOSOS E O DIREITO
PENAL BRASILEIRO
Thales Aporta CATELLI
José Eduardo Lourenço dos SANTOS

225

OS IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO EM
UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA E VOLTADA PARA AS
HUMANIDADES
Juliana Silva da Rocha NICKEL
João Pedro SCHMIDT

259

LINGUAGEM PÚBLICA E HORIZONTALIDADE
POLÍTICA: PENSANDO A DEMOCRACIA A PARTIR DO
WITTGENSTEIN DAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS
Giancarlo Montagner COPELLI

277

OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA: UMA ANÁLISE ACERCA
DA SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE PRODUTOS PELO
CONSUMIDOR POR INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE
Fabricio Germano ALVES
Pedro Henrique da Mata Rodrigues SOUSA

307

CRISE DO PODER JUDICIÁRIO E FINANCIAMENTO
PÚBLICO: IMPRESSÕES E SOLUÇÕES
Emerson Ademir Borges de OLIVEIRA
Virgínia Ramos CASTILHO

335

MINORIA FEMININA E CONSTITUIÇÕES REPUBLICANAS
BRASILEIRAS: ANÁLISE DE 1891 A 1988 PELA INCLUSÃO
DAS MULHERES
Lorenna Roberta Barbosa CASTRO
Dirceu Pereira SIQUEIRA

361

A FORMAÇÃO DO BRASIL INDEPENDENTE: A
CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL A PARTIR DO
PENSAMENTO CONSTITUCIONAL PRÓPRIO (?)
Fernando Fortes SAID FILHO
Martonio Mont’Alverne Barreto LIMA

383

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ENTRE TEMPOS E
GERAÇÕES: O FUTURO RECLAMA UM ESTATUTO DE
PROTEÇÃO
Doglas Cesar LUCAS
Eliete Vanessa SCHNEIDER
Gabriela da Silva MIRANDA

405

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE MENTAL NA MEDIDA
DE SEGURANÇA
João Paulo Nogueira da SILVA
Luanna Tomaz de SOUZA
Hélio Luiz Fonseca MOREIRA
Janari da Silva PEDROSO

437

7

8

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

A FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E
SEUS POSSÍVEIS REFLEXOS NA ATUAÇÃO DAS ENTIDADES
SINDICAIS: A PROTEÇÃO INSUFICIENTE DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES
Ilton Garcia da COSTA
Gustavo Henrique PASCHOAL

469

PONDERAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE:
POSTULADOS, NÃO PRINCÍPIOS
Marcus Geandré Nakano RAMIRO

505

ARGUMENTOS PARA UMA TEORIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Javier Ansuátegui ROIG
TRADUTORES
Kamilla Santos da SILVA
Michele ZEZZA

523

PRODUÇÃO CIENTÍFICA:
TESES E DISSERTAÇÕES 2020 (Julho/Dezembro 2020)
AUTORES QUE PUBLICARAM NESTE NÚMERO
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS

545
550
558

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

CONTENTS
THE MEDIATION AS PUBLIC POLICY APPLIED IN
TEACHING, RESEARCH AND THE EXTENSION OF
COMMUNITY UNIVERSITIES
Rafaela Peixoto SCHAEFER
Fabiana Marion SPENGLER

19

PROPOSITIONAL PUBLIC HEARINGS AND THE
PROSECUTION FOR A QUALITY OF ELEMENTARY
EDUCATION: AN ACTION PLAN FOR THE PROSECUTOR’S
OFFICE BASED ON THE THEORY OF JÜRGEN HABERMAS´S
COMMUNICATIVE ACTION
Artenira da Silva e SILVA
José Márcio Maia ALVES
Werdeson Mário Cavalcante OLIMPIO

43

LGBTIFOBIA CRIMINALIZATION IN THE LIGHT OF THE
PUBLIC REASON IDEAL IN JOHN RAWLS
Rainer BOMFIM
Victória Taglialegna SALLES
Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes BAHIA

77

POLITICAL DISAGREEMENT AS (DE) LEGITIMATION OF
DEMOCRACY: A DEBATE BETWEEN WALDRON AND HOBBES
Ayrton Borges MACHADO
Victor Sales PINHEIRO

99

SELF-LIMITATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO
LIFE: DIGNIFIED DEATH
Carolina Bombonatto BORCHART
Paulo Henrique de Souza FREITAS

129

RELATIONSHIP CATEGORIES WITHIN THE FRAMEWORK
OF PRIVATE LAW: THE RELATIONSHIP AND THE LEGAL
SITUATION
Eliana Franco NEME
Bruno MAIA

163

THE BRAZILIAN LEGAL-NORMATIVE SYSTEM APPLICABLE
TO MINING DAMS AND THE FUNCTION OF LAW FROM
NIKLAS LUHMANN LUHMANN 			
Flavia Möller David ARAUJO
Consuelo Yatsuda Moromizato YOSHIDA
Felipe Carvalho Eleuterio de LIMA

185

FAMILY FARMING: A MODEL FOR EFFECTIVE
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RIGHTS
Josilene Hernandes Ortolan Di PIETRO
Alysson Oliveira MOREIRA

205

9

10

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

ANALYSIS ABOUT THE PRINCIPLE OF TRUST AND
ITS APPLICABILITY TO INTENTIONAL CRIMES AND
BRAZILIAN PENAL LAW
Thales Aporta CATELLI
José Eduardo Lourenço dos SANTOS

225

THE HIGH SCHOOL’S REFORM IMPACTS IN A HUMANITY
AND EMANCIPATING EDUCATION
Juliana Silva da Rocha NICKEL
João Pedro SCHMIDT

259

PUBLIC LANGUAGE AND POLITICAL HORIZONTALITY:
THINKING DEMOCRACY FROM WITTGENSTEIN OF
PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS
Giancarlo Montagner COPELLI

277

PLANNED OBSOLESCENCE: AN ANALYSIS ABOUT THE
MANDATORY REPLACEMENT OF PRODUCTS BY THE
CONSUMER UNDER THE INFLUENCE OF ADVERTISING
Fabricio Germano ALVES
Pedro Henrique da Mata Rodrigues SOUSA

307

CRISIS OF JUDICIARY POWER AND PUBLIC FUNDING:
OVERVIEW AND SOLUTIONS
Emerson Ademir Borges de OLIVEIRA
Virgínia Ramos CASTILHO

335

FEMALE MINORITY AND BRAZILIAN REPUBLICAN
CONSTITUTIONS: ANALYSIS FROM 1891 TO 1988 FOR THE
INCLUSION OF WOMEN
Lorenna Roberta Barbosa CASTRO
Dirceu Pereira SIQUEIRA

361

THE FORMATION OF INDEPENDENT BRAZIL: THE
CONSTRUCTION OF THE NATIONAL STATE FROM THE
OWN CONSTITUTIONAL THOUGHT (?)
Fernando Fortes SAID FILHO
Martonio Mont’Alverne Barreto LIMA

383

HUMAN RIGHTS AND JUSTICE BETWEEN TIMES AND
GENERATIONS: THE FUTURE CLAIMS A PROTECTION
STATUS
Doglas Cesar LUCAS
Eliete Vanessa SCHNEIDER
Gabriela da Silva MIRANDA

405

FUNDAMENTAL RIGHT TO MENTAL HEALTH AT
SECURITY MEASURE
João Paulo Nogueira da SILVA
Luanna Tomaz de SOUZA
Hélio Luiz Fonseca MOREIRA
Janari da Silva PEDROSO

437

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

THE OPENING OF THE TRADE UNION CONTRIBUTION AND
ITS POSSIBLE REFLECTIONS IN THE ACTIVITIES OF THE
TRADE UNIONS: THE INSUFFICIENT PROTECTION OF THE
FUNDAMENTAL RIGHTS OF WORKERS
Ilton Garcia da COSTA
Gustavo Henrique PASCHOAL
WEIGHTING, PROPORTIONALITY AND REASONABILITY:
POSTULATES, NOT PRINCIPLES
Marcus Geandré Nakano RAMIRO
ARGUMENTOS PARA UMA TEORIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Javier Ansuátegui ROIG
TRADUTORES
Kamilla Santos da SILVA
Michele ZEZZA

SCIENTIFIC PRODUCTION:
THESIS AND DISSERTATIONS (July/December 2020)
AUTHORS WHO PUBLISHED THIS ISSU
GUIDELINES FOR SUBMISSION

469
505
523
545
550
560

11

12

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

RESUMEN
LA MEDIACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA APLICADA A
LA ENSEÑANZA, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN EN
LAS UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
Rafaela Peixoto SCHAEFER
Fabiana Marion SPENGLER

19

AUDIENCIAS PÚBLICAS PROPUESTAS Y PERSECUCIÓN
DE LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL DE CALIDAD: UNA
PROPUESTA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO BASADA EN
LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA DE JÜRGEN
HABERMAS
Artenira da Silva e SILVA
José Márcio Maia ALVES
Werdeson Mário Cavalcante OLIMPIO

43

CRIMINALIZACIÓN LGBTIFOBIA A LA LUZ DE LA RAZÓN
PÚBLICA IDEAL EN JOHN RAWLS
Rainer BOMFIM
Victória Taglialegna SALLES
Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes BAHIA

77

DESACUERDO POLÍTICO COMO (DES) LEGITIMACIÓN DE
LA DEMOCRACIA: UN DEBATE ENTRE WALDRON Y HOBBES
Ayrton Borges MACHADO
Victor Sales PINHEIRO

99

AUTO-LIMITACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIDA: MORTE DIGNA
Carolina Bombonatto BORCHART
Paulo Henrique de Souza FREITAS

129

CATEGORÍAS RELACIONALES EN EL MARCO DEL DERECHO
PRIVADO: LA RELACIÓN Y LA SITUACIÓN JURÍDICA
Eliana Franco NEME
Bruno MAIA

163

EL SISTEMA JURIDICO-NORMATIVO BRASILEÑO
APLICABLE A LAS REPRESAS MINERAS Y LA FUNCIÓN DEL
DERECHO DESDE NIKLAS LUHMANN
Flavia Möller David ARAUJO
Consuelo Yatsuda Moromizato YOSHIDA
Felipe Carvalho Eleuterio de LIMA

185

AGRICULTURA FAMILIAR: UN MODELO PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIOAMBIENTALES Y
ECONÓMICOS
Josilene Hernandes Ortolan Di PIETRO
Alysson Oliveira MOREIRA

205

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

ANALISIS ACERCA DEL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA Y
SU APLICABILIDAD A LOS DELITOS INTENCIONAIS EN
LA LEY PENAL BRASILEÑA
Thales Aporta CATELLI
José Eduardo Lourenço dos SANTOS

225

LOS IMPACTOS DE LA REFORMA DE LA ESCUELA
SECUNDÁRIA EN UNA
EDUCACIÓN EMANCIPADORA Y HUMANITARIA
Juliana Silva da Rocha NICKEL
João Pedro SCHMIDT

259

LENGUA PÚBLICA Y HORIZONTALIDAD POLÍTICA:
PENSANDO LA DEMOCRACIA DE WITTGENSTEIN DE LA
INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
Giancarlo Montagner COPELLI

277

OBSOLESCENCIA PLANIFICADA: UN ANÁLISIS SOBRE LA
SUSTITUCIÓN OBLIGATORIA DE PRODUCTOS POR EL
CONSUMIDOR BAJO LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD
Fabricio Germano ALVES
Pedro Henrique da Mata Rodrigues SOUSA

307

CRISIS DEL PODER JUDICIAL Y FINANCIAMIENTO
PÚBLICO: IMPRESIONES Y SOLUCIONES
Emerson Ademir Borges de OLIVEIRA
Virgínia Ramos CASTILHO

335

MINORÍAS FEMENINAS Y CONSTITUCIONES
REPUBLICANAS BRASILEÑAS: ANÁLISIS DE 1891 A 1988
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES
Lorenna Roberta Barbosa CASTRO
Dirceu Pereira SIQUEIRA

361

LA FORMACIÓN DE UN BRASIL INDEPENDIENTE: LA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL DESDE SU
PROPIO PENSAMIENTO CONSTITUCIONAL (?)
Fernando Fortes SAID FILHO
Martonio Mont’Alverne Barreto LIMA

383

DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA ENTRE TIEMPOS Y
GENERACIONES : EL FUTURO RECLAMA UN ESTATUTO
DE PROTECCIÓN
Doglas Cesar LUCAS
Eliete Vanessa SCHNEIDER
Gabriela da Silva MIRANDA

405

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD MENTAL EN LA
MEDIDA DE SEGURIDAD
João Paulo Nogueira da SILVA
Luanna Tomaz de SOUZA
Hélio Luiz Fonseca MOREIRA
Janari da Silva PEDROSO

437

13

14

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

LA OPCIÓN DE CONTRIBUCIÓN SINDICAL Y SUS POSIBLES
REFLEXIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES
SINDICALES: LA INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES
Ilton Garcia da COSTA
Gustavo Henrique PASCHOAL

469

PONDERACIÓN, PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD:
POSTULADOS, NO PRINCIPIOS
Marcus Geandré Nakano RAMIRO

505

ARGUMENTOS PARA UMA TEORIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Javier Ansuátegui ROIG
TRADUTORES
Kamilla Santos da SILVA
Michele ZEZZA

523

PRODUCCIÓN CINETÍFICA:
TESIS Y DISERTACIÓNES 2020 (Julio/Deciembre 2020)
LOS AUTORES QUE PUBLICAN EN ESTE NÚMERO
REGLAS PARA ENVÍO DE TEXTOS

545
550
562

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

15

EDITORIAL
Foi com grande alegria que recebi o convite dos Professores
Vladimir Brega Filho (Editor da Argumenta Journal Law) e Fernando de Brito Alves (Coordenador do Programa de pós-graduação em
Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná), ambos profissionais de elevada envergadura acadêmica e com trajetórias fantásticas, além de grandes amigos (aqui nota-se o motivo desta
oportunidade), para apresentar o novo volume da Argumenta Journal
Law. Empreitada difícil, tendo em vista a preocupação de não retratar
a riqueza dos textos que compõem a presente edição.
Tenho acompanhado ao longo dos anos a evolução deste periódico, ora como autor de alguns poucos escritos com os quais tive a
satisfação, após um rigoroso processo de avaliação, de compor algumas edições, ora como leitor assíduo da revista e assim posso atestar
com fidelidade o rigor científico deste periódico, o qual, inicialmente
surgiu com a pretensão de atender as demandas regionais, publicando
textos muito mais voltados à região de Jacarezinho (cidade no interior
do estado do Paraná), dos docentes e discentes do Programa, e, que
hoje, mostra-se como um importante periódico em nível nacional e
estrangeiro, trazendo para a comunidade acadêmica interessantes escritos, todos eles dentro da perspectiva temática da revista, qual seja:
“Justiça e a Exclusão Social”.
Nota-se na composição dos textos desta edição, uma gama de
autores vinculados a diversas instituições de ensino, todas elas com
grande qualidade acadêmica e com docentes de elevada formação, assim, os textos contribuem de sobremaneira com os temas abordados,
oferecendo um excelente meio de pesquisa para acadêmicos e estudiosos do direito.
As temáticas abordadas, todas elas sob um viés crítico, demonstra
a densidade científicas desta edição, pois dentre os temas temos: audiências públicas, lgbtifobia, desacordo político, direito fundamental à
vida, categorias relacionais no âmbito do direito privado, barragens de
mineração e a função do direito; agricultura familiar, princípio da confiança, reforma do ensino médio, linguagem pública e horizontalidade
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política, obsolescência programada, poder judiciário e financiamento
público, minoria feminina, a formação do Brasil independente, direitos humanos e justiça, direito fundamental à saúde, facultatividade da
contribuição sindical, ponderação, proporcionalidade e razoabilidade,
teoria dos direitos sociais.
Os textos que deram fruto a esta edição são apresentados da seguinte forma: “A mediação enquanto política pública aplicada no ensino, na pesquisa e na extensão nas universidades comunitárias”, escrito
por Rafaela Peixoto Schaefer e Fabiana Marion Spengler da Universidade de Santa Cruz do Sul – Brasil; “Audiências públicas propositivas
e a persecução do ensino fundamental de qualidade: uma proposta de
atuação para o ministério público com base na teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas”, escrito por Artenira da Silva e Silva, José
Márcio Maia Alves e Werdeson Mário Cavalcante Olimpio da Universidade Federal do Maranhão – Brasil; “Criminalização da lgbtifobia à
luz do ideal da razão pública em John Rawls”, escrito por Rainer Bomfim, Victória Taglialegna Salles e Alexandre Gustavo Melo Franco de
Moraes Bahia da Universidade Federal de Ouro Preto – Brasil; “Desacordo político como (des) legitimação da democracia: um debate entre
Waldron e Hobbes”, escrito por Ayrton Borges Machado e Victor Sales
Pinheiro da Universidade Federal do Pará – Brasil; “Autolimitação do
direito fundamental à vida: morte digna”, escrito por Carolina Bombonatto Borchart e Paulo Henrique de Souza Freitas da Universidade
Estadual do Norte do Paraná – Brasil; “As categorias relacionais no
âmbito do direito privado: a relação e a situação jurídica”, escrito por
Eliana Franco Neme e Bruno Maia do Centro Universitário de Bauru –
Brasil; “O sistema jurídico-normativo brasileiro aplicável às barragens
de mineração e a função do direito a partir de Niklas Luhmann”, escrito por Flavia Möller David Araujo; Consuelo Yatsuda Moromizato
Yoshida; Felipe Carvalho Eleuterio de Lima da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – Brasil; “Agricultura familiar: um modelo para
efetivação de direitos socioambientais e econômicos”, escrito por Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro e Alysson Oliveira Moreira da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – Brasil e da Universidade Estadual de Londrina – Brasil; “Análises sobre o princípio
da confiança e sua aplicabilidade aos crimes dolosos e o direito penal
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brasileiro”, escrito por Thales Aporta Catelli e José Eduardo Lourenço
Dos Santos do Centro Universitário Eurípides de Marília - Brasil; “Os
impactos da reforma do ensino médio em uma educação emancipadora e voltada para as humanidades”, escrito por Juliana Silva da Rocha
Nickel e João Pedro Schmidt da Universidade de Santa Cruz do Sul –
Brasil; “Linguagem pública e horizontalidade política: pensando a democracia a partir do wittgenstein das investigações filosóficas”, escrito por Giancarlo Montagner Copelli da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – Brasil; “Obsolescência programada: uma análise acerca da
substituição obrigatória de produtos pelo consumidor por influência
da publicidade”, escrito por Fabricio Germano Alves e Pedro Henrique
da Mata Rodrigues Sousa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - UFRN- Brasil; “Crise do poder judiciário e financiamento público: impressões e soluções”, escrito por Emerson Ademir Borges De
Oliveira e Virgínia Ramos Castilho da Universidade de Marília – Brasil; “Minoria feminina e constituições republicanas brasileiras: análise de 1891 a 1988 pela inclusão das mulheres”, escrito por Lorenna
Roberta Barbosa Castro e Dirceu Pereira Siqueira da Universidade de
Maringá – UNICESUMAR – Brasil; “A formação do Brasil independente: a construção do estado nacional a partir do pensamento constitucional próprio (?)”, escrito por Fernando Fortes Said Filho e Martonio Mont’alverne Barreto Lima do Instituto Federal do Piauí – Brasil
e da Universidade de Fortaleza – Brasil; “Direitos humanos e justiça
entre tempos e gerações: o futuro reclama um estatuto de proteção”,
escrito por Doglas Cesar Lucas, Eliete Vanessa Schneider e Gabriela da
Silva Miranda da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul – Brasil e da Faculdade CNEC Santo Ângelo – Brasil;
“Direito fundamental à saúde mental na medida de segurança”, escrito
por João Paulo Nogueira da Silva; Luanna Tomaz de Souza; Hélio Luiz
Fonseca Moreira e Janari da Silva Pedroso da Universidade Federal do
Pará – Brasil; “A facultatividade da contribuição sindical e seus possíveis reflexos na atuação das entidades sindicais: a proteção insuficiente
dos direitos fundamentais dos trabalhadores”, escrito por Ilton Garcia
da Costa e Gustavo Henrique Paschoal da Universidade Estadual do
Norte do Paraná – Brasil; “Ponderação, proporcionalidade e razoabilidade: postulados, não princípios”, escrito por Marcus Geandré Nakano
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Ramiro da Universidade Cesumar – UNICESUMAR – Brasil; “Argumentos para uma teoria dos direitos sociais”, escrito por Javier Ansuátegui Roig da Universidad Carlos III de Madrid;
Certamente esta apresentação seja longa devido a qualidade dos
textos apresentados, mas posso lhes assegurar que a fome de leitura
crítica será satisfeita.
Entregue-se, portanto, ao prazer intelectual da sua leitura!
Maringá (PR), dezembro de 2020
Dirceu Pereira Siqueira
Coordenador do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu
em Direito - Universidade Cesumar – UNICESUMAR,
Maringá, PR
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RESUMO:
O presente estudo tem como objetivo analisar a
mediação enquanto política pública aplicada no ensino, pesquisa e extensão nas universidades comunitárias, a partir das atividades realizadas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Para então responder:
diante do compromisso social assumido pelas universidades comunitárias, como a política pública da
mediação é desenvolvida? Para tal, empregou-se o
método indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica, valendo-se de livros, artigos científicos e análise de dados. A pesquisa inicia pela contextualização
das políticas públicas, posteriormente abordam-se as
características das universidades comunitárias, e no
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encerramento, apresenta-se o instituto da mediação desenvolvido no tripé
acadêmico.
ABSTRACT:
The present study aims at analyzing the mediation as a public policy
applied to teaching, research and extension in community universities,
based on the activities carried out by the University of Santa Cruz do Sul
- UNISC. To answer then: in view of the social commitment assumed by
community universities, how is public mediation policy developed? For
this, the inductive method and the bibliographic research technique were
used, using books, scientific articles and data analysis. The research begins
with the contextualization of public policies, later the characteristics of
community universities are addressed, and at the end, the mediation institute developed on the academic tripod is presented.
RESUMEN:
El presente estudio tiene como objetivo analizar la mediación como
una política pública aplicada a la enseñanza, la investigación y la extensión en las universidades comunitarias, con base en las actividades realizadas por la Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC. Para responder
entonces: en vista del compromiso social asumido por las universidades
comunitarias, ¿como se desarrolla la política pública da mediación? Para
esto, se utilizó el método inductivo y la técnica de investigación bibliográfica, utilizando libros, artículos científicos y análisis de datos. La investigación comienza con la contextualización de las políticas públicas,
luego se abordan las características de las universidades comunitarias y, al
final, se presenta el instituto de mediación desarrollado sobre el trípode
académico.
PALAVRAS-CHAVE:
Mediação; Políticas Públicas; Universidades Comunitárias.
KEYWORDS:
Mediation; Public policies; Community universities.
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PALABLAS CLAVE:
Mediación; Políticas públicas; Universidades comunitarias.
1. INTRODUÇÃO
Os métodos autocompositivos são importantes instrumentos adotados no tratamento de conflitos diante da crise experimentada pelo Estado,
visto que os mecanismos utilizados tradicionalmente no âmbito judicial
não contemplam a complexidade das demandas sociais. Nesse sentido, é
direito fundamental de todo o cidadão o acesso à justiça, o que deve ser
oferecido de forma condizente com as necessidades e peculiaridades de
cada caso. Com isso, os meios consensuais conquistaram espaço no ordenamento jurídico brasileiro, passando a tratar o conflito a partir de técnicas com base no diálogo, entendimento e participação ativa das partes.
A inclusão desses métodos ocorre por meio da criação de políticas
públicas pelo poder público no sentido de atender um anseio social. O
estudo das políticas públicas se revela necessário no sentido de oferecer
ao cidadão ferramentas para uma participação mais consciente, a partir
da compreensão do processo de elaboração que vai do estudo prévio até a
efetiva implementação, bem como, o entendimento acerca da complexidade que envolve a gestão pública.
Ao Estado é atribuída a criação de medidas que atendam às necessidades sociais, contudo, a satisfação dessas demandas está além das capacidades estatais. Desta forma, o Estado vale-se da participação da própria
sociedade na concretização de políticas e de direitos fundamentais, fez
surgir o chamado terceiro setor, formado por organizações da sociedade
civil como alternativa para suprir a ausência da função estatal. Neste cenário, destacam-se as universidades comunitárias na prestação de serviços
educacionais, que nasceram da união de esforços de membros da comunidade, entidades e setores sociais.
O modelo das universidades comunitárias está inserido predominantemente na região sul do país. Trata-se de um segmento voltado para a
educação, compromisso social e comunidade. Esse formato chama a atenção pela contribuição na formação de profissionais, contudo é facilmente
confundido com as instituições privadas, visto que em ambos os modelos
os recursos financeiros são oriundos do pagamento de mensalidades. No
entanto, no modelo comunitário todos os recursos captados são aplicados
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nas atividades da própria instituição.
A pesquisa discorrerá acerca do seguinte questionamento: diante do
compromisso social assumido pelas universidades comunitárias, como
a política pública da mediação é desenvolvida? Para tal, empregou-se o
método indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica, constituído principalmente da leitura de livros, artigos científicos e análise de dados. Logo,
a hipótese suscitada aponta que a mediação enquanto pública política desenvolvida no meio comunitário traduz o compromisso social da universidade comunitária e apresenta resultados satisfatórios e transformadores,
pois contribui para a manutenção de uma sociedade justa e solidária.
Desta maneira, o presente estudo tem como objetivo geral analisar
a mediação enquanto política pública aplicada no ensino, na pesquisa e
na extensão nas universidades comunitárias, a partir da análise das atividades desenvolvidas na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Desta forma, destacam-se os seguintes objetivos específicos: a) delimitar
o conceito de políticas públicas; b) situar histórica e socialmente as universidades comunitárias; e c) descrever o desenvolvimento da mediação
no tripé acadêmico.
No item inicial, serão analisadas questões pertinentes às políticas
públicas, descrevendo, brevemente, o contexto histórico e a complexidade de ações que envolvem o processo elaborativo e a gestão pública. No
tópico seguinte, o estudo se detém a demonstrar os principais aspectos
que envolvem as universidades comunitárias, desde a sua criação até as
características que delineiam esse modelo, em consonância com o marco
legal estabelecido pela Lei nº 12.881/2013. Já ao final, serão apresentadas as atividades desenvolvidas pela Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC) que aliam a teoria e a prática do método da mediação junto
à comunidade regional, promovendo a interação entre ensino, pesquisa,
extensão e a sociedade.
2. COMPREENDENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
O conceito de políticas públicas passou a ser considerado a partir de
1951, especialmente nos países capitalistas, nos quais o Estado desempenhava um papel ativo e interventor, tanto na economia quanto nas questões pessoais. A publicação de dois livros intitulados: O processo governamental, de David B. Truman e As ciências políticas, de Daniel Lerner e
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Harold D. Lasswell, são considerados um marco no estudo do instituto. Já
no Brasil, os primeiros ensaios sobre o tema datam do início da década de
1980 (DIAS; MATOS, 2015).
Apesar do tardio reconhecimento, o estudo das políticas é vital, no
sentido de fortalecer a interação entre cidadão e administração pública,
com escopo de qualificar a participação cidadã e oportunizar a compreensão das atividades estatais. Esse é um dos desafios do Estado Contemporâneo que depende, principalmente, do fortalecimento do comunitarismo e
da cooperação entre indivíduos (SCHMIDT, 2018a).
Antes de compreender o instituto das políticas públicas é oportuno
ressaltar o conceito de público, destarte “O público compreende aquele
domínio da atividade humana que é considerado necessário para a intervenção governamental ou para a ação comum”. No tocante às políticas
públicas, compreendem como uma atividade que não é privada, mas sim
comum a todos, “essa dimensão comum é denominada propriedade pública, não pertence a ninguém em particular e é controlada pelo governo
para propósitos públicos” (DIAS E MATOS, 2015, p. 11).
As políticas públicas englobam um conjunto de ações planejadas
e desenvolvidas como forma de resposta do poder público a problemas
sociais. O Estado Contemporâneo interventor define medidas que serão
adotadas por meio de ações públicas organizadas em prol da sociedade,
ou seja, com coerência intencional no enfrentamento da demanda (SCHMIDT, 2018a).
Explica o autor:
O conceito de política pública como resposta a problemas
políticos consolidou-se a partir da obra de David Easton
(1968). Sua concepção sistêmica consagrou a lógica input-output, que pode ser resumida assim: a) os inputs são as
demandas e apoios provenientes do ambiente social; b) o sistema político (instituições, agentes) processa esses inputs; c)
os outputs são as políticas públicas adotadas, na forma de decisões e ações; d) há um processo de retroalimentação entre
inputs e outputs. (SCHMIDT, 2018a, p. 123).
Neste condão, entende-se por política pública o conjunto de atividades organizadas com objetivo de atender as demandas sociais que necessitam de uma intervenção transformadora. Para isso, a atividade estatal
se concretiza mediante a atuação dos governantes que implementam, por
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meio das políticas públicas, ações que visam o bem comum, considerando
os recursos disponíveis. Contudo, as políticas públicas “estão vinculadas
à visão ideológica predominante, aos compromissos assumidos pelos governantes no processo eleitoral, às pressões dos grupos sociais e corporações econômicas, à cultura política vigente, entre outros fatores”. (SCHMIDT, 2018a, p. 122)
As políticas públicas compreendem um conjunto de ações governamentais com objetivo de impulsionar a engrenagem estatal e, assim,
atender uma necessidade social, ou juridicamente falando, concretizar um
direito. Sobre a relação entre políticas públicas e instituições governamentais, Dye (2010, p. 101, grifos no original) considera:
Em primeiro lugar, o governo empresta legitimidade às políticas. As políticas governamentais são consideradas em geral
obrigações legais que cobram lealdade dos cidadãos. [...] Em
segundo lugar, as políticas governamentais envolvem universalidade. Somente as políticas governamentais dizem respeito a todas as pessoas na sociedade; as políticas de outros
grupos ou organizações referem-se somente a uma parte da
sociedade.
Nesse ínterim, as políticas públicas são instrumentos necessários
para a concretização de direitos e melhorias na comunidade, que dependem de adequada alocação de recursos e da efetividade administrativa.
Todavia, arraigou-se nas democracias a expectativa de que os governos
não devem demorar a implementar as políticas assumidas no pleito eleitoral, pois correm o risco de não serem viabilizadas e ainda gerar a insatisfação popular (SCHMIDT, 2018a).
A verificação dessas atividades ocorre por meio do controle administrativo que analisa os atos da Administração Pública com o fito de evitar o uso inadequado de recursos ou desvio de finalidade. “A verdadeira
democracia é aquela em que o poder consegue deter o poder para que ele
não se corrompa”. Desta forma, torna-se vital em qualquer democracia o
emprego de mecanismos de controle, pois nessa forma de governo é assegurado ao cidadão pedir a prestação de contas e exigir que a gestão atue
de acordo com os princípios legais (SERRANO JÚNIOR, 2003, p. 158).
As demandas sociais impactam no desenvolvimento das medidas já
implantadas, bem como, na elaboração de possíveis políticas, pois existem
aquelas que são chamadas políticas de governo, ou seja, representam as
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ideias de uma determinada gestão; e as denominadas políticas de estado,
aquelas legitimadas, tanto juridicamente quanto socialmente (SUBIRATS,
1992).
Políticas de governo expressam opções de um governo ou de
governos com a mesma orientação ideológica; estão menos
enraizadas na institucionalidade estatal e menos legitimadas
pelo conjunto das forças políticas. Políticas de estado expressam opções amplamente respaldadas pelas forças políticas e
sociais, têm previsão legal e contam com mecanismos e regulamentações para a sua implementação (SCHMIDT, 2018a,
p. 129, grifo nosso).
Para fins de contextuar adequadamente o uso do termo políticas públicas, cabe, resumidamente ilustrar a terminologia pertinente ao planejamento governamental, que compreende: a) política: estabelece as diretrizes referentes à atuação governamental; b) plano: define as estratégias e
metas em determinado lapso temporal; c) programa: geralmente vinculado a um plano, contém as medidas que serão aplicadas em determinado
seguimento; d) projeto: é a menor parte que integra o planejamento, prevê
o detalhamento de estratégias e ações; e) ação: é a concretização das medidas traçadas no plano, no programa e no projeto (SCHMIDT, 2018a).
Salienta o autor que as políticas públicas são analisadas a partir do
ciclo político, o qual abrange as seguintes fases que se aplicam de forma
complementar, quais sejam: percepção e definição do problema; inserção
na agenda política; formulação; implementação e avaliação. Desta forma,
“a gestão dos problemas e das demandas coletivas através da utilização de
metodologias que identificam as prioridades, racionalizando a aplicação
de investimentos e utilizando o planejamento como forma de se atingir os
objetivos e metas predefinidos” (DIAS; MATOS, 2015, p. 14).
No tocante ao processo de elaboração, o ponto de partida nesse processo é transformar uma situação precária em problema político, o que
se dá quando um acontecimento natural ou provocado chama a atenção
das autoridades e da sociedade. Na formulação, é basilar a realização de
análise prévia, na qual serão observados os principais aspectos vinculados
à demanda, como: o objetivo pretendido, o contexto social e a cultura política. Tratando-se de ações sociais “o processo de sua formulação deve ‘escutar’ o contexto no qual se encontra inserido buscando informações para
a implementação adequada das mesmas” (SPENGLER, 2017, p. 68-69).
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Nesse diapasão, Subirats (1992, p. 71) destaca os principais objetivos
da análise de formulação:
1) En examinar las consecuencias de las políticas públicas ya
existentes.
2) En examinar las posibles consecuencias de nuevas políticas.
3) En ayudar a establecer los contenidos de nuevas políticas,
4) En analizar los posibles apoyos de que gozarán las propuestas de nuevas políticas entre los sectores afectados por
una u otra razón en las diversas fases de su puesta en práctica.
A fase a seguir é a execução da política pública a partir do planejamento desenvolvido na formulação que envolve as orientações baseadas
na política, planos, programas e projetos. Nesta fase, além de aplicar o que
foi estabelecido, é possível avaliar e redefinir certas medidas inicialmente
pretendidas. As políticas públicas podem apresentar características distintas, o que exige maior atenção e coerência na sua implementação, uma
vez que o objetivo é atender a demanda de uma comunidade, observando
a região na qual está inserida, ou seja, a medida adotada em determinado
local pode não ter êxito quando adotada em outro (DIAS; MATOS, 2015).
Além disso, as medidas devem receber uma análise prospectiva, ou
seja, devem-se considerar as condições futuras a partir de objetivos gerais
e específicos, uma vez que “su objetivo parece claro: entender y controlar
el entorno humano y material, estableciendo la mejor vía de acción entre
las que el futuro permite. (SUBIRATS, 1992, p. 69).
Ao Estado cumpre o papel de coordenar e acompanhar, sendo que a
execução pode se dar de três formas: execução direta pelo poder público;
delegação para o setor privado; e delegação da execução para a sociedade
civil (terceiro setor) (SCHMIDT, 2018a).
A execução direta pelo poder público envolve servidores que atuam
diretamente na prestação de serviços, como: saúde, educação, dentre outros. A prestação de serviços pelo setor privado é característica dos países
capitalistas que buscam atender diretamente demandas nas áreas sociais,
com apoio do terceiro setor, e contam com recursos de empresas privadas
para suprir as demandas de infraestrutura. A execução de serviços públicos pela sociedade civil ou terceiro setor é uma alternativa adotada em
diferentes países.
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O terceiro setor é o conjunto das organizações da sociedade civil, que se diferenciam das organizações privadas por
aspectos bem objetivos: são criadas e mantidas por entes da
sociedade civil, não possuem proprietários, destinam-se a
fins coletivos ou públicos e reinvestem todos os resultados
na própria entidade. É o caso de universidades comunitárias,
escolas, hospitais, organizações não governamentais, emissoras, bancos, sindicatos e cooperativas, entre outros (SCHMIDT, 2018a, 135-136).
Constata-se assim, que o Estado não atende sozinho às demandas
sociais, valendo-se muitas vezes da participação da própria sociedade na
concretização de políticas e de direitos fundamentais. Nesse ínterim, as
universidades comunitárias se destacam como iniciativas positivas na
prestação de educação superior oferecida há muitas décadas e, recentemente, regulamentada pela Lei nº 12.881/2013. Desta forma, é vital a
compreensão acerca do que são as universidades comunitárias e qual sua
contribuição para a sociedade contemporânea.
3. UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS E A LEI Nº 12.881/2013
O terceiro setor compreende as organizações de iniciativa privada,
não governamentais e sem fins lucrativos que prestam serviços de caráter
público auxiliando o Estado na execução de demandas sociais, nas quais
estão incluídas as organizações comunitárias. As primeiras organizações
surgiram a partir da luta de lideranças populares e da cooperação entre
entidades e setores sociais, são exemplos: as universidades, escolas, hospitais, empresas de comunicação e associações (SCHMIDT, 2018b).
No Brasil, o exemplo mais conhecido são as universidades comunitárias que atuam oferecendo educação superior à comunidade local. As
universidades comunitárias regionais instaladas na região sul “autodenominam-se de instituições públicas não estatais: têm fortes vínculos com as
comunidades regionais, sua gestão é participativa e têm excelente desempenho nas avaliações do Ministério da Educação”, comprovando assim,
que é possível oferecer serviços de qualidade, aliando os fundamentos
públicos ao comunitarismo (SCHMIDT, 2018b, p. 136).
O surgimento das primeiras universidades com modelo comunitário
remonta a década de 1940, no sul do país, isso só foi possível graças ao
empenho de lideranças locais inconformadas com a inexistência de in-
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stituição pública de ensino superior. As comunidades formadas por imigrantes europeus vindos de países como Alemanha, Itália, Polônia, no
século XIX e instalados principalmente nos estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina são marcadas pelo associativismo e comunitarismo.
“As escolas comunitárias foram uma das experiências mais reveladoras
dessa capacidade de organização, que assegurou nas zonas de colonização um nível de alfabetização extraordinário para os padrões da época”
(SCHMIDT, 2018b, p. 49).
Nesse trilhar, as universidades comunitárias “surgiram também para
suprir outra lacuna, qual seja, a falta de universidades em cidades interioranas, pois antes o ensino ficava restrito às capitais e apenas às camadas mais abastecidas economicamente”. Por conseguinte, a partir de 1970
houve a disseminação dessas instituições e atualmente se encontram em
todo o território brasileiro. Já o termo universidades comunitárias se tornou popular a partir dos anos de 1980. Atualmente, as instituições comunitárias ainda estão localizadas predominantemente da região sul do país,
onde é adotado, principalmente, o modelo de educação superior (HERMANY; JURUENA, 2016, p. 122).
Segundo Schmidt (2018b) alguns pontos são determinantes na conceituação das universidades comunitárias:
1. origem: se dá a partir da iniciativa de organizações da sociedade civil e do poder público regional, sendo que as principais entidades fundadoras são as associações empresariais,
sindicatos de trabalhadores, entidades estudantis, prefeituras, clubes de serviço, entidades religiosas, associações de
classe, escolas, entre outras;
2. mantenedora: sua função é gerir recursos e representar
juridicamente a instituição. A existência de uma entidade
mantenedora com personalidade jurídica é uma exigência
legal. Nas universidades comunitárias, a mantenedora será
uma associação ou fundação, o que determina que seu patrimônio será destinado a uma instituição congênere, se
houver o encerramento de suas atividades;
3. autonomia: se dá ao fato de que as universidades comunitárias não estão diretamente ligadas a proprietários nem ao
Estado. A mantenedora regula as questões financeiras, oque
vem a limitar a autonomia administrativa. Já no âmbito da
autonomia científica é incomum a interferência externa;
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4. fins públicos: a totalidade dos recursos financeiros arrecadados tem por finalidade a melhoria dos serviços prestados, ou seja, em caso de superávit nenhuma renda poderá em
apropriada, bem como, nenhum dirigente será gratificado;
5. inserção comunitária: representa o compromisso com as
necessidades da comunidade na qual está inserida. Assim, o
conhecimento difundido em aula e também na pesquisa
gera importante contribuição na formação de novos profissionais e cidadãos. Ainda, atende a comunidade hipossuficiente, oferecendo atendimentos em suas clínicas de saúde,
serviços jurídicos, atividades artísticas e culturais. Acrescenta Schmidt (2018b, p. 47) “Grande parte dessas ações é
realizada de forma gratuita e a relação com a comunidade é
de via dupla: a Universidade ensina e também aprende e se
reinventa nesse diálogo”;
5. autogestão: a direção é exercida por professores que integram o quadro docente e foram eleitos democraticamente
por professores, estudantes, técnicos administrativos e representantes da comunidade local;
7. gestão com caráter público: confere a todos tratamento
igualitário, ou seja, nenhum membro da instituição possui
privilégios em razão da função que desempenha. Destaca-se também a admissão de professores por meio de concurso
público;
8. participação e transparência: são características asseguradas principalmente pela participação ativa de membros da
instituição e da comunidade e do acesso à informações tanto
acadêmica quanto financeira;
9. eficácia e eficiência: a concorrência norteada pela qualidade do ensino e não pela menor mensalidade busca “atender satisfatoriamente os requisitos de eficácia (cumprimento
adequado dos objetivos institucionais) e da eficiência (oferta de educação de qualidade com custos compatíveis com a
qualidade)” (SCHMIDT, 2018b, p. 49).
Feitas tais considerações, é possível perceber que as universidades
comunitárias comportam um modelo híbrido, ou seja, ora com características ligadas ao setor público ora ao setor privado, o que fez surgir um
conceito inovador como organização pública não estatal. “Um dos maio-
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res benefícios de um setor público não estatal está exatamente em responder às necessidades da sociedade num outro ritmo (mais ágil) e de outro
modo do que aquele dos órgãos estatais”. Contudo, diante da necessidade
de regulamentar esse modelo comunitário, as universidades comunitárias sulistas uniram-se na busca de um marco legal próprio (SCHMIDT,
2018b, p. 58).
Assim, após breve processo legislativo, em 2013, foi sancionada a Lei
nº 12.881, que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Educação Superior – ICES e
disciplina o Termo de Parceria. Desta forma, reafirmando que se trata de
organização da sociedade civil sem fins lucrativos constituídas na forma
de associação ou fundação (BRASIL, 2013).
É uma lei elaborada pela sociedade civil e avalizada pelo
Estado brasileiro. Uma lei que inaugura uma nova era para
as universidades comunitárias, que abre as portas para um
processo amplo de cooperação entre o poder público e as organizações criadas pelas comunidades com o fito de proporcionar educação superior de qualidade a todos (SCHMIDT,
2018b, p. 58).
A Lei nº 12.881/2013 estabeleceu a distinção entre as universidades
comunitárias e privadas, instituindo o tripé entre instituições públicas,
comunitárias e privadas, abandonando a ultrapassada dicotomia entre
público e privado (HERMANY; JURUENA, 2016). Dentre outras inovações, a lei:
a) instituiu o Termo de Parceria a ser firmado entre o poder
público e as Instituições de Educação Superior qualifica das
como Comunitárias (art. 6º);
b) removeu obstáculos que ampliam a cooperação entre poder público e as instituições comunitárias (art.2º);
c) permitiu a prestação gratuita de serviços à população (art.
1º);
d) preservou a autonomia das instituições ao não prever a
obrigatoriedade da gestão democrática das instituições comunitárias. Entretanto, determinou que o uso dos recursos
públicos seja regidos pela transparência e pela participação
de representantes dos docentes, estudantes e técnicos administrativos em órgãos colegiados acadêmicos deliberativos
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da instituição (art. 3º, IV).
A Associação Brasileira de Universidades Comunitárias – ABRUC,
fundada em 26 de julho de 1995, é a entidade representativa nacional das
68 Instituições Comunitárias de Educação Superior – ICES, que desenvolvem ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. No Rio Grande do
Sul, a entidade representativa é o Consórcio das Universidades Gaúchas
(COMUNG); no estado de Santa Catarina, a Associação Catarinense de
Fundações Educacionais (ACAFE); e também, a Associação Nacional de
Educação Católica do Brasil (ANEC) representante das instituições católicas; e a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas
– (ABIEE), representante das instituições evangélicas (BITTENCOURT,
et al, 2014).
Desde 1940, as instituições comunitárias vêm oferecendo educação
de qualidade, conforme comprovado pela avaliação do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que apontou que as universidades comunitárias conquistaram os melhores resultados quando
comparadas às instituições públicas e privadas, especialmente em relação
à infraestrutura, à organização didático-pedagógica e ao corpo docente.
Segundo o Ministério da Educação (MEC) a área de conhecimento que
ocupa a primeira posição dentre as universidades públicas é a área de formação de professores, já nas comunitárias predomina a área de Direito
(BITTENCOURT, et al, 2014).
Do exposto, verifica-se que as universidades comunitárias não resultaram da iniciativa do poder público, tão pouco do setor privado. Essas
instituições surgiram da união de pessoas da sociedade em razão de uma
finalidade. Essa finalidade se traduz no compromisso social em relação à
comunidade na qual se está inserida, visando proporcionar medidas que
atendam as variadas demandas que ali se revelam, bem como, promover o
fortalecimento do poder local (HERMANY; JURUENA, 2016).
Diante disso, o estudo a seguir analisará as contribuições de uma
universidade comunitária, a partir das atividades realizadas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) no desenvolvimento de políticas
públicas de tratamento de conflitos, por meio da abordagem da disciplina
de mediação aplicada no ensino, na pesquisa e na extensão, nos cursos de
graduação e pós-graduação.
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4. MEDIAÇÃO NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO DESENVOLVIDA NA UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL
O estudo realizado nos tópicos anteriores descreveu o conceito e a
evolução histórica das políticas públicas e das universidades comunitárias. Nesse sentido, antes do exame do tema proposto, é vital tecer algumas considerações acerca da história e da participação social da Universidade de Santa Cruz do Sul.
A UNISC está localizada no município de Santa Cruz do Sul, no
Vale do Rio Pardo, na região central do estado, distante 155 km da capital
gaúcha, Porto Alegre. A cidade conta com população estimada em 126
mil habitantes, que preserva forte influência da cultura alemã e a principal atividade econômica está relacionada à indústria tabageira (UNISC,
2019).
Como regra nas instituições comunitárias, em 1962, foi fundada a
mantenedora, Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (APESC).
Dois anos após, foi criada Faculdade de Ciências Contábeis. Mais tarde,
em 1968, teve início a primeira turma do curso Direito, nessa época a faculdade já contava com os cursos de Filosofia, Ciências e Letras (UNISC,
2019).
Nos primeiros anos da década de 1970, a APESC aliada aos esforços
da comunidade, adquiriu a vasta área onde, atualmente, se encontra instalado o Campus-sede da universidade, espaço com mais de 220 hectares, o
qual foi declarado como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN
da Unisc) através da Portaria nº 16, de 18 de março de 2009 (UNISC,
2019).
Em 1980, o MEC aprovou a criação das Faculdades Integradas de
Santa Cruz do Sul (FISC), unindo as quatro faculdades existentes, o que
representou uma importante conquista na caminhada para a constituição da almejada Universidade. Em 1984, após a conclusão da edificação
do Campus-sede, foram transferidas a Faculdade de Ciências Contábeis
e Administrativas e a Faculdade de Direito para as instalações próprias
(UNISC, 2019).
No início da década de 1990, intensificaram-se os esforços da comunidade acadêmica e regional na busca pela criação da Universidade. O que
veio a se concretizar em 1993, quando a antiga FISC passou a se chamar
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC, 2019).
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Atualmente a UNISC, dispõe de 4 Campus fora de sede em diferentes cidades gaúchas, Sobradinho (região centro-serra); Capão da Canoa (litoral norte); Venâncio Aires (região central); e Montenegro (região
metropolitana). São oferecidas 58 opções de cursos entre bacharelado,
licenciatura, graduação dinâmica e superior em tecnologia; além dos programas de pós-graduação stricto sensu que oferecem 9 cursos de mestrado
e 6 de doutorado (UNISC, 2019).
Enquanto instituição produtora e socializadora do conhecimento,
sua missão é contribuir para a construção de um novo modelo social, alicerçado nos ideais de justiça e de igualdade. Por essa razão, seu comprometimento não se resume em satisfazer às exigências do mercado; a
formação de profissionais habilitados e cidadãos íntegros são ideais que
orientam a atuação da Universidade. Nessa perspectiva, a UNISC disponibiliza aos seus os alunos o melhor em termos de infraestrutura e de
recursos humanos. Além disso, os docentes são estimulados a buscar novos patamares de qualificação, reforçando a posição de Universidade com
um dos melhores índices de titulação de professores do estado, uma vez
que 95% são mestres ou doutores (UNISC, 2019).
O fortalecimento do tripé acadêmico ensino, pesquisa e extensão
implica na interação entre a instituição e a comunidade, por intermédio da troca de experiências entre o saber científico e o saber popular, a
aprendizagem mútua, a vivência com o outro, a solução de problemas, o
atendimento e a assistência às demandas sociais. O ensino compreende as
atividades voltadas à construção do saber, aplicado em sala de aula e em
práticas de laboratórios. Na pesquisa, são desenvolvidas ações com o objetivo de fomentar o debate e o aprofundamento teórico em determinado
assunto. A extensão visa difundir o conhecimento resultante da pesquisa
científica gerada na instituição, através de ações, projetos, cursos e eventos
(UNISC, 2019).
Essas ações refletem diretamente no desenvolvimento local e na formação profissionais com conhecimentos em diversas áreas e com visão
crítica, tendo em vista que envolve a participação de docentes, discentes,
funcionários e membros da comunidade. Desse modo, ressalta-se a importância de um esteio para a manutenção e desenvolvimento do outro,
na medida em que estão interligados, e, portanto, indissociáveis em prol
da universidade e seus valores (UNISC, 2019).
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A concepção comunitária sustenta um conjunto de substratos que
norteiam sua operação e funcionamento, ligada efetivamente ao compromisso com a qualidade universitária; com a democracia; com a comunidade e realidade regional; com a responsabilidade social e ambiental; e
com os direitos humanos. A identidade comunitária se fortalece ao passo
que propicia a formação de cidadãos livres e capazes, num espaço sem
barreiras para o ser e o saber (UNISC, 2019).
Ademais, a UNISC enquanto universidade comunitária tem como
característica a valorização do ser humano, da democracia e do ideal comunitário. Nesse viés, mais que uma instituição de ensino disseminadora
do conhecimento, a instituição assumiu o compromisso de atuar junto à
comunidade na construção de sociedade justa, digna e igual. Com efeito,
as atividades desenvolvidas pela Universidade têm por escopo os desafios
sociais, pois busca oferecer alternativas para a melhoria da qualidade de
vida, por meio da implementação de políticas públicas que compreendem os meios adequados para atender os pleitos da coletividade (UNISC,
2019).
Nesse ínterim, considerando a complexidade das demandas sociais
e o tradicional modelo jurídico em crise, surgiu a necessidade de ampliar
o acesso à justiça incorporando medidas alternativas capazes de corresponder satisfatoriamente às expectativas da sociedade contemporânea.
Visto que, o Poder Judiciário adota a lógica binária, que consiste em estabelecer um ganhador e um perdedor, limitando-se a resolução pontual
da lide jurídica. Partindo de tais constatações, irrompeu-se os métodos
autocompositivos como práticas de tratamento de conflitos baseadas, essencialmente, na natureza do conflito, na atuação de um terceiro imparcial, no diálogo, na participação colaborativa das partes e na busca pelo
consenso (SPENGLER, 2017).
A política pública da mediação foi introduzida no ordenamento
jurídico brasileiro, em 2010, com a edição da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça. Posteriormente, foi editado o marco legal Lei
nº 13.140 instituída em 2015, bem como, consta prevista no Código de
Processo Civil, alterado em 2016 (AZEVEDO, 2016).
A criação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a conciliação e a mediação partiu de
uma premissa de que cabe ao Judiciário estabelecer a política
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pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses
resolvidos no seu âmbito - seja por meios heterocompositivos, seja por meios autocompositivos. Esta orientação foi
adotada, de forma a organizar, em todo território nacional,
não somente os serviços prestados no curso da relação processual (atividades processuais), como também os que possam incentivar a atividade do Poder Judiciário de prevenção
de demandas com as chamadas atividades préprocessuais de
conciliação e mediação (AZEVEDO, 2016, p. 37).
A mediação e a conciliação são políticas públicas aplicadas por meio
de um conjunto de ações que se caracterizam pela “intervenção nas relações sociais, estando sempre condicionada pelos interesses e expectativas
dos integrantes” (SPENGLER, 2017, p. 67). Dito isto, convém salientar
que tais medidas têm como fulcro a condução do conflito de forma que
viabilize aos envolvidos assumir o controle e juntos, encontrarem uma
resposta consensual. Desta maneira, a mediação tem por finalidade elucidar as questões complexas advindas de relações continuadas, especialmente dos conflitos familiares.
No âmbito acadêmico, a Resolução CNE/CES n° 5/2018 estabeleceu
a inserção do estudo de formas consensuais de solução de conflitos na
grade curricular dos cursos de graduação em Direito. Todavia, antes mesmo da edição de tal norma a UNISC já demostrava a preocupação em formar profissionais dinâmicos com olhar atento ao conflito, ao diálogo e aos
meios autocompositivos, visto que já ofertava a disciplina de Mediação e
Arbitragem, na modalidade optativa. Atualmente, a disciplina integra o
currículo do curso, sendo ofertada no 4º semestre, com 30 horas/aula e
busca analisar os métodos alternativos de composição de conflitos; composição autônoma e heterônoma; os institutos da mediação e conciliação
e suas técnicas; a arbitragem e seu regime legal. Os principais objetivos da
disciplina, segundo o plano de ensino, são:
a) demarcar os contornos fundacionais dos modelos de Estado e Jurisdição definindo seus pontos de exaurimento;
b) perscrutar a natureza multifacetária da complexidade das
relações sociais que determinam as transformações da jurisdição;
c) propor a constituição de uma nova cultura performativa
ao Estado-juiz e à jurisdição em face das mutações sociais,
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fundada na construção do consenso;
d) investigar, na atual inserção social, a possibilidade de utilização da mediação, da conciliação e da arbitragem como
meios convencionais e democrático para o tratamento de
conflitos sociojurídicos (UNISC, 2019).
A mediação é tratada também na pós-graduação stricto sensu no
curso de Mestrado, na disciplina Políticas Públicas no Tratamento de
Conflitos, com 30 horas/aula, com enfoque no desempenho da função
jurisdicional do Estado, para, em seguida, identificar estratégias de tratamento que se abrem em face da complexidade dos conflitos sociais contemporâneos, propondo-se, para tanto, um modelo de abordagem desses
conflitos, assentado numa perspectiva democrática e voltada para o consenso. Já no Doutorado, a disciplina é denominada Políticas Públicas para
uma Nova Jurisdição, desenvolvida em 45 horas/aula, na qual se pretende
problematizar as temáticas atinentes ao controle jurisdicional de políticas
públicas voltado às questões que envolvem as possibilidades institucionais de controle jurisdicional e de vinculação das políticas públicas, bem
como os limites da atuação do Poder Judiciário. Neste sentido, a análise e
discussão de decisões específicas proferidas no contexto brasileiro se dão
a partir da perspectiva da separação de poderes e dos aspectos teóricos
relacionados (UNISC, 2019).
A mediação também é objeto de estudo do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas no Tratamento dos Conflitos”. Criado em 2008 e certificado
pelo CNPq em 2010; possui duas linhas de pesquisa: a) políticas públicas
no tratamento dos conflitos; b) acesso à justiça e à jurisdição. O grupo de
pesquisa é liderado pela Professora Pós-doutora Fabiana Marion Spengler
e vice-liderado pelo Professor Mestre Theobaldo Spengler Neto (GRUPO
DE PESQUISA, 2019).
Em 11 anos de atividades, já integraram o grupo de pesquisa cerca de
100 alunos. Atualmente, conta com 18 participantes, que são professores
pesquisadores, com título de doutor ou mestre, alunos do doutorado, do
mestrado e da graduação. Conta ainda com a participação de professores colaboradores de 5 universidades brasileiras (UNIJUI - RS, UFF - RJ,
UERJ - RJ, UNIT - SE, FGV - SP) e de 5 universidades estrangeiras (Itália,
Espanha e Portugal) (GRUPO DE PESQUISA, 2019).
Como resultado dos encontros realizados quinzenalmente, desde
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sua criação, foram publicadas 10 (dez) obras no formato impresso e/ou
digital (e-book) que reúnem reflexões oriundas dos debates e pesquisas
realizadas pelos integrantes, são elas:
a) Mediação enquanto Política Pública: a teoria, a prática e o
projeto de lei;
b) A Mediação enquanto Política Pública: o conflito, a crise
da jurisdição e as práticas mediativas;
c) A Resolução 125 Do CNJ e o papel do terceiro conciliador
e mediador na sua efetivação;
d) Acesso À Justiça e Mediação;
e) Do Conflito À Solução Adequada: Mediação, Conciliação,
Negociação, Jurisdição E Arbitragem;
f) As Múltiplas Portas do Conflito e as Políticas Públicas para
o seu Tratamento;
g) Mediação, Conciliação e Arbitragem. Artigo por Artigo;
h) Políticas Públicas para Composição no Código de Processo Civil Brasileiro;
i) O Conflito e o Terceiro: Mediador, Árbitro, Juiz, Negociador e Conciliador;
j) Políticas Públicas para o Acesso À Justiça (GRUPO DE
PESQUISA, 2019).
A UNISC também presta serviços à comunidade fora de suas estruturas. Neste contexto, ganha destaque o projeto de extensão denominado:
A crise da jurisdição e a cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos conflitos, de iniciativa da Prof.ª
Fabiana Marion Spengler, realizado e financiado pelo Departamento de
Direito e apoiado pelo Programa de Pós Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado, em parceria com os cursos de Direito e de Psicologia, da
Universidade de Santa Cruz do Sul.
As atividades iniciaram em 2009, como resultado de uma parceria
entre a Universidade e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, junto
ao Fórum da Comarca de Santa Cruz do Sul. A partir de 2013, também
por meio de um convênio firmado entre a UNISC e a Defensoria Pública,
foi cedido por esse órgão público um espaço cuidadosamente preparado e
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acolhedor para a realização das sessões de mediação. O projeto de extensão é destinado a atender a comunidade hipossuficiente de 5 municípios
que compõem a Comarca de Santa Cruz do Sul: Santa Cruz do Sul, Gramado Xavier, Herveiras, Passo do Sobrado e Sinimbu. Destaca-se como
objetivo principal do projeto de extensão a ampliação do acesso à justiça
por meio da utilização de meios autocompositivos.
Durante os 10 anos de prestação de serviço foram atendidas cerca
de 2.400 pessoas e estima-se que mais de 3.500 pessoas foram atingidas1.
Desde o início das atividades, foram realizadas 928 sessões de mediação,
sendo que em torno de 80% (738) resultaram em acordo. Destes acordos,
o índice de cumprimento pelos mediandos é de 85%. Como reconhecimento pelos bons resultados, o projeto de extensão foi premiado em 2010,
com medalha de ouro Prêmio SINEPE, na Linha de “Responsabilidade
Social”.
O projeto de extensão está vinculado ao grupo de pesquisa, o que
oportuniza aos estudantes ampliaram seus conhecimentos teóricos, bem
como, aplicar na prática o objeto de estudo. Ainda, conta com equipe interdisciplinar vinculada não somente à área do Direito, como também à
equipe de estudantes e professores do curso de Psicologia. Isto posto, a
mediação é uma política pública que vem ganhando espaço na comunidade regional por meio das atividades desenvolvidas pela UNISC, que promove a interação do tripé acadêmico – ensino, pesquisa e extensão – com
a sociedade. À vista disso, a universidade se mantém próxima à sociedade,
atuante como instituição comunitária e agente de transformação.
5. CONCLUSÃO
A mediação é um meio consensual que proporciona o tratamento do
conflito valendo-se de um espaço de escuta e diálogo. Diferentemente da
justiça tradicional, os objetivos e resultados da mediação são o restabelecimento da comunicação e o tratamento do conflito envolvendo, especialmente, as questões afetivas que estão no âmago da controvérsia, sem
necessariamente extinguir a relação. Por esse motivo, este procedimento
é indicado para tratar as controvérsias familiares, caracterizadas como relações continuadas.
A mediação enquanto política pública recentemente conquistou
importante espaço no ordenamento jurídico, inicialmente introduzida
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pela Resolução 125 do CNJ, em 2010, posteriormente foi editada a Lei nº
13.140/2015, já em 2016, aparece com destaque na alteração do Código
de Processo Civil.
As políticas públicas compreendem as medidas adotadas pelo poder
estatal a fim de resolver ou amenizar um problema social. Contudo, o Estado não tem capacidade estrutural e financeira para atender a todas as
demandas de seus cidadãos. Diante dessa necessidade, a sociedade civil
atua contribuindo na prestação de serviços públicos, fazendo às vezes de
Estado, mas compondo um segmento híbrido, denominado terceiro setor.
Nesse cenário, destacam-se as universidades comunitárias, que há mais de
seis décadas prestam serviços educacionais.
As universidades comunitárias surgiram na região sul do país, fruto do esforço de membros da comunidade que desejavam que o ensino
de qualidade não fosse apenas oferecido nas capitais. Ainda hoje, a concentração de instituições comunitárias prevalece nessa região, revelando
assim a necessidade de promover estudos e debates acadêmicos visando
difundir o modelo comunitário e, ao mesmo tempo, elucidar as diferenças
relacionadas às instituições privadas, especialmente, quanto à captação e
destinação de recursos financeiros.
Por fim, constatou-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados, visto que foi possível demonstrar a abordagem realizada pela
UNISC no tratamento de conflitos. Em resposta ao problema de pesquisa,
verificou-se que o instituto da mediação é amplamente desenvolvido no
tripé acadêmico. Assim sendo, a UNISC reitera seu compromisso ao disponibilizar uma proposta diferenciada de prestação de serviço, de modo
que oferece além do ensino em sala de aula, um serviço gratuito voltado
para a população carente, tendo em vista que o preceito fundamental da
universidade comunitária é compreender as necessidades sociais e atuar
de forma positiva na melhoria da qualidade de vida da região na qual se
encontra instalada.
Em suma, a UNISC aborda a mediação de conflitos dentro das atividades de ensino, pesquisa e extensão, representando assim, um instrumento que alia os saberes teóricos e práticos. Desse modo, a universidade
atenta à necessidade de construir um novo modelo de justiça social, visa à
formação de profissionais capacitados, dinâmicos e, sobretudo, humanos.
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tado em modelos deficitários de gestão educacional municipal. Para tanto
foram usadas como procedimento metodológico pesquisas bibliográfica e
documental. Concluiu-se que as medidas propostas fundam-se na criação
de um novo formato para as audiências públicas promovidas pelo Ministério Público, realizadas com base na teoria da ação comunicativa, da
forma como concebida por Jürgen Habermas.
ABSTRACT:
This study aims to demonstrate that the Prosecutor’s Offices, in a resolute design of the institution, can contribute significantly to the increase
of public policies to improve the quality of basic public education presented in deficit models of municipal educational administration. For this
purpose, as methodological procedures bibliographical and documentary
research were used. It was concluded that the proposed measures are founded on the creation of a new way for the public hearings held by the
Prosecutor’s Offices, carried according to the theory of communicative
action, such as conceived by Jürgen Habermas.
RESUMEN:
Este estudio tiene como objetivo demostrar que el Ministerio Público, en una concepción resolutiva de la Institución, puede contribuir significativamente al aumento de las políticas públicas que apuntan a mejorar
la calidad de la educación pública básica presentada en modelos deficientes de gestión educativa municipal. Para ello, se utilizó la investigación bibliográfica y documental como procedimiento metodológico. Se concluyó
que las medidas propuestas se basan en la creación de un nuevo formato
para audiencias públicas promovido por el Ministerio Público, llevado a
cabo con base en la teoría de la acción comunicativa, tal como lo concibió
Jürgen Habermas.
PALAVRAS-CHAVE:
Ação Comunicativa; Audiência pública; Educação; Jürgen Habermas; Ministério Público.
KEY-WORDS:
Communicative Action; Education; Jürgen Habermas; Prosecutor’s
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Offices; Public audience.
PALABRAS CLAVE:
Acción comunicativa; Audiencia pública; Educación; Jürgen Habermas; Ministerio Público.
1. INTRODUÇÃO
Os números da educação fundamental de muitos municípios brasileiros, sobretudo nos Estado mais pobres da federação, comumente fixam-se em patamares abaixo das metas do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB). Os resultados apontados revelam maior gravidade quando se analisam as contas de alguns desses municípios e se
vê que, pelo menos formalmente, as verbas do FUNDEB foram aplicadas
integralmente de acordo com a previsão normativa, inclusive com a alocação do mínimo de 60% dos recursos na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica em exercício na rede pública (BRASIL,
2007). Eventualmente, veem-se até investimentos na educação oriundos
de outras rubricas orçamentárias.
O quadro é de contrassenso entre a injeção de recursos e o mau desempenho da qualidade do ensino que é oferecido aos alunos. Embora
haja uma eficiência formal do sistema, não há eficácia e efetividade na
adequação dos meios para alcançar os fins almejados.
Este artigo busca demonstrar que o problema pode estar da inadequação de políticas públicas formadas e estabelecidas a partir de tomadas
de posições embasadas no paradigma da filosofia da consciência, em que
o sistema administrativo, de forma solitária e autoritária impõe modelos
de gestão educacional que não interessam aos titulares do direito à qualidade de ensino, mas tão-somente aos representantes do capitalismo arraigado na racionalidade sistêmica. O que há é uma subversão das instâncias
de decisão acerca de assuntos que são inerentes ao que Jürgen Habermas
chama de mundo da vida, numa verdadeira colonização da racionalidade
societária pela sistêmica.
A partir dessa premissa, o texto propõe demonstrar como a sociedade pode proceder ao resgate do status de agente de deliberação de políticas que envolvam escolhas públicas que lhe dizem respeito, devendo fazer
isso em processos de materialização do princípio da gestão participativa
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no âmbito da educação, com a criação de espaços públicos de discussão
em que poderão ser expostas pretensões de validade dos membros da comunidade acerca dos melhores caminhos que entendam para que haja a
melhoria dos serviços.
O objetivo também é demonstrar que a prática da ação comunicativa
concebida por Habermas e exercitada em audiências públicas promovidas
pelo Ministério Público com formato propositivo, podem ser uma forma
fecunda de buscar esse resgate de forma segura e democrática. Isso porque
em uma acepção resolutiva da Instituição, podem-se desenvolver posturas
que possam compelir politicamente o sistema a assimilar as deliberações
comunitárias acerca dos assuntos do mundo da vida, sem prejuízo de estar sujeito ao controle e às medidas restritivas que o poder de accountability horizontal conferido ao Ministério Público pode mobilizar.
Com esse desiderato, o texto primeiramente evidenciará um cenário
de déficit de efetividade de direitos positivos que é propício para a atuação
de um formato resolutivo e extrajudicial do Ministério Público na defesa
de um ensino de qualidade. Em seguida, demonstrará que o modelo de
audiência pública estabelecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na Resolução n. 82/2012 é insuficiente para atender a esse
propósito, passando-se a desenvolver as bases para a justificação de um
novo modelo de audiência pública no âmbito da Instituição que admita o
discurso político-deliberativo societário para a reformulação de políticas
públicas.
Para o alcance dos objetivos propostos, utilizaram-se os procedimentos metodológicos das pesquisas bibliográfica e documental. Em
relação à primeira, foram revisitadas as principais construções teóricas
acerca da Teoria Comunicativa de Jürgen Habermas e da concretização
de direitos fundamentais. Quanto à última, analisaram-se as principais
disposições normativas acerca das audiências públicas e da atuação do
Ministério Público.
O texto evolui para explicitar o conteúdo da ação comunicativa concebida por Habermas, que pode ser utilizado nessa nova concepção de
audiência pública propositiva promovida pelo Ministério Público.
2. CENÁRIO PARA UM MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO
A partir do final do século XVIII, o ideal liberal de cisão entre Estado

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

47

e Sociedade, que implementou a busca pelo Estado-mínimo sob os pilares
da imposição e cobrança de direitos negativos para o cidadão, foi profícuo para a manutenção do status quo da burguesia e se impôs naquela
conjuntura como garantia para o desenvolvimento. É nesse contexto que
se gera um déficit de dignidade humana, gerado pelo Estado-Espectador,
fazendo exsurgir o reconhecimento de que o homem precisava do Estado
para além de lhe assegurar os “direitos de liberdade”.
Com a inevitável sociedade de classes e de capital gerada pelo Estado
Liberal, mais do que esses direitos supramencionados, o Estado revelou-se necessário como provedor de um mínimo existencial que significasse
a expectativa de um corte raso de igualdade a partir da garantia de direitos
à prestação material nas diversas áreas dos direitos sociais.
A restrição subjetiva do direito, típica do positivismo liberal, deu lugar à dimensão coletiva do direito, típica do Estado Social e mais ainda sedimentada no Estado Democrático de Direito. Ocorre que a posição dispendiosa do Estado enquanto “garante” fez emergirem vários argumentos
de interesse do Estado-Administração para legitimar juridicamente o discurso da limitação de despesas e de prioridades de investimento. Exemplo disso é a “teoria da reserva do possível” e principalmente o argumento
da discricionariedade administrativa, que tendia a subtrair as ingerências
nocivas do Estado sobre o bem comum, do alcance do controle de legalidade do Estado-Juiz.
Considerando esse contexto, parece sintomático que a intervenção
institucional para arrefecer essa crise de efetividade de direitos sociais
passa por uma atuação efetiva e necessária do Ministério Público, como
um dos titulares da defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Mais do que isso, o sistema de Justiça sugere que a atuação
do Ministério Público se invista de metodologias de trabalho para uma
atuação interventiva eficaz que garanta o acesso às demandas reprimidas,
fazendo-o tanto na condição de substituto processual, quanto na de custus
legis, ou pela via judiciária, ou mais ainda, pela via administrativa através
dos procedimentos administrativos instaurados por seus órgãos de execução.
Diante disso que se insere a discussão acerca da atuação da instituição na garantia ao direito à educação. O direito ao ensino fundamental
de qualidade, como componente integrante do direito à educação e ao
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desenvolvimento humano (ONU, 1990, p. 12), emerge com significativa
importância para reverter as privações de capacidade das pessoas pobres
e, consequentemente, as privações de renda que refletem ostensivamente
nos baixos níveis de bem-estar da maioria das populações dos países em
desenvolvimento.
Quanto à relação entre renda e capacidade e quanto ao argumento
de o aumento da última implicar o aumento da primeira, Amartya Sen
afirma que
Esta relação pode ser particularmente importante para a eliminação da pobreza de renda. Não ocorre apenas que, digamos, melhor educação básica e serviços de saúde elevem
diretamente a qualidade de vida; esses dois fatores também
aumentam o potencial de a pessoa auferir renda e assim livrar-se da pobreza medida pela renda. Quanto mais inclusive for o alcance da educação básica e dos serviços de saúde,
maior será a probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a penúria
(2000, p. 113).
Daí a importância de o Ministério Público, como instituição vocacionada para a defesa dos interesses transindividuais que impliquem a
possibilidade de se auferir capacidades – de que é exemplo o direito à
educação/ensino de qualidade –, desenvolver mecanismos eficientes de
atuação para atingir esse fim em prol da comunidade.
Sucede que, apesar de eficiente, a via judicial da pretensão de resolução de conflitos não tem se mostrado eficaz, tanto pelos diversos fatores objetivos e subjetivos que envolvem o funcionamento da máquina
judiciária, quanto pela ilusão de uma cultura jurídica demandista que se
proporia materialmente exitosa, ainda muito comum, mas que, na verdade, exclui a priorização da pactuação quando se tratam de interesses
transindividuais em jogo, inclusive ignorando a previsão de significativa
extensão do espectro sobre o qual o atendimento a esse tipo de interesse
poderia se efetivar pela via do ajustamento de conduta.
Emerge, então, a especulação de que a resolução de conflitos dessa natureza encontra um terreno mais fecundo no âmbito administrativo
dos procedimentos afetos ao Ministério Público, precisamente no uso da
sua função institucional prevista no art. 129, inciso III, da Constituição
Federal, de “promover o inquérito civil [...] para a proteção do patrimônio
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público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (BRASIL, 1988).
De fato, nesse momento de persecução de elementos de convicção,
as tensões estão mais arrefecidas, os interessados estão mais abertos à
consideração do argumento contraposto em razão da ausência ainda do
poder de coerção do Estado-Juiz e de todos os resultados previsíveis na
relação processual que tendam a não facilitar a possível pactuação. No
campo administrativo, quando possível e desde que preservada a proteção
integral do interesse da coletividade, o Ministério Público ainda pode estabelecer parâmetros de negociação que atendam também aos interesses
instrumentais dos investigados.
Esse modelo de atuação faria do Ministério Público um vetor para
a submissão da legitimidade política dos detentores de cargos políticos
(sistema administrativo) ao perene interesse situacional dos titulares do
direto, sempre tendo como pressuposto uma crítica democrática e construtiva acerca do melhor destino para a sociedade na seara de interesses
sociais que envolvessem escolhas que dizem respeito diretamente aos beneficiários, como a educação.
Trata-se de uma postura que se identifica com a de um “Ministério
Público resolutivo” que segundo ALMEIDA e PARISE,
é o que atua no plano extrajurisdicional, como um grande
intermediador e pacificador da conflituosidade social. [...]
é um canal fundamental para o acesso da sociedade, especialmente das partes mais carentes e dispersas, a uma ordem
jurídica realmente mais legítima e justa. Os membros da Instituição devem encarar suas atribuições como verdadeiros
trabalhos sociais, cuja missão principal é o resgate da cidadania a efetividade dos valores democráticos fundamentais.
(2013, p. 262-263)
Esse novo viés de atuação proposto preveniria posturas administrativas desastrosas no trato com a educação e com a qualidade do ensino,
propiciaria a resolução dos conflitos de forma eminentemente pactuada,
mediada pelo entendimento, evitando, ainda, a judicialização de demandas afetas ao tema. O mérito administrativo teria legitimidade popular
porque seria construído democraticamente, e possíveis inadequações na
sua execução seriam alvo da atuação judicial ou extrajudicial do Ministério Público, no exercício do seu papel enquanto órgão detentor de accou-
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ntability horizontal.1
Em suma, seriam três as justificativas centrais para uma postura resolutiva do Ministério Público diante do cenário de déficit de qualidade de
ensino público fundamental: 1) a necessidade de proporcionar a melhoria
do controle de eficácia do direito ao ensino fundamental de qualidade;
2) a necessidade de promover desenvolvimento humano e, consequentemente, de diminuir privações; e 3) a necessidade de incremento da accountability horizontal sobre o sistema administrativo.
Contudo, em que pese a atuação extrajudicial oferecer um contexto
mais eficaz para a resolução dos conflitos, a lógica usual dos fluxos de
intervenção do Ministério Público comumente pressupõe o já emergido
estágio caótico e efetivamente lesivo do problema e, com isso, a atuação da
Instituição perde qualquer caráter pedagógico, preventivo e propositivo
para a preservação dos interesses transindividuais, sobretudo a do ensino
de qualidade. Além disso, alguns instrumentos de que dispõe o Ministério
Público, que poderiam se mostrar exitosos para alcançar o fim de democratização da formação das políticas públicas com base em entendimentos
comunitários, não são acionados com base em um procedimentalismo
que os convirja para esse fim.
3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MINISTERIAIS
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o novo formato estabelecido para o Ministério Público o revestiu de garantias e
atribuições que o colocaram no protagonismo da defesa dos interesses
transindividuais, máxime no que tange a propiciar a promoção de direitos
à prestação material que devem ser garantidos, sobretudo, pelo Estado-Administração.
Dentre esses direitos, a educação, constituída por um ensino de
qualidade no seu nível básico, sobretudo no fundamental, desponta com
acentuada importância, haja vista haver estudos encampados pela Organização das Nações Unidas que dão conta que essa etapa de acesso ao conhecimento, como um dos elementos que alavancam o desenvolvimento
humano, habilitam o cidadão a sair do estado de privação de suas capacidades (ONU, 1990, p. 10).
A organicidade intrínseca da Instituição Ministério Público, sobretudo quanto ao trato da captação e da fruição interna das demandas co-
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letivas lato sensu, conta com um cabedal fragmentado composto basicamente por três espécies de vias de acesso: representação direta de sujeitos
lesados componentes da coletividade; representações formalizadas oralmente pela via da audiência pública; e conhecimento pessoal do problema
pelo órgão do Ministério Público, com instauração de investigações ex officio. Dentre essas hipóteses, a audiência pública, ao lado de várias outras
formas de fruição funcional com vista à busca de elementos de convicção
para a defesa eficiente do interesse transindividual, figura como ferramenta de persecução social para a coleta de elementos que embasem a decisão
do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação.
Ao lado da finalidade de captação da demanda reprimida, essa é a única
outra proposição teleológica dessa ferramenta, instituída pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) no art. 1º, parágrafo 1º, da Resolução n. 82/2012, que dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do
Ministério Público da União e dos Estados.
A propósito, a Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público) não estabelece parâmetros e finalidades específicas para
a realização das audiências públicas. A pertinência de sua utilização para
a função institucional do Ministério Público situa-se no esforço interpretativo de entendê-las inseridas no que a lei sugeriu programaticamente
como “outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”.
Não muito diferente ocorre com a Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público), que, em seu art. 27, parágrafo único,
inciso IV, apenas faculta aos órgãos de execução do Ministério Público a
possibilidade de realizar audiências públicas no exercício de suas funções.
Nesse ponto, reside um importante entrave a uma atuação mais resolutiva do Ministério Público no sentido de perseguir a promoção de
oferta de um ensino fundamental público de qualidade. É que se acredita
que a ferramenta da audiência pública no âmbito do Ministério Público
pode ser melhor otimizada para se servir a um propósito mais prodigioso.
Mais do que para a coleta de demanda e de elementos que embasem
a decisão do Ministério Público acerca do que fazer para defender esses
interesses – como sugere a Resolução n. 82/2012/CNMP –, as audiências
públicas poderiam representar elemento instrumental fomentador da
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ação comunicativa da sociedade e campo propício à crítica e ao debate
pelos sujeitos de direito e sociedade civil organizada, acerca dos seus próprios interesses e com a participação de todos os atores interessados no
processo de resolução de conflitos previsíveis – já emergidos em acepções
menos lesivas ou caóticas – para a qual a intervenção da irresignação comunitária preventiva ou interventiva possa representar um incremento
adequado no mérito administrativo.
Essa perspectiva de atuação propiciaria uma política preventiva e interventiva mais eficaz perante o Estado-Administração para a reversão da
lesão ao direito ao ensino básico de qualidade, sobretudo a partir de ações
propositivas pactuadas pela via de uma ação comunicativa mediada pelo
entendimento a partir das falas com pretensões de validade dos atores
interessados na resolução dos interesses sonegados.
O reconhecimento de uma distorção acerca do que seria uma melhor
atuação do Ministério Público quanto à promoção de audiência públicas
que se servissem a esse fim de incremento de direitos sociais que envolvessem escolhas públicas e democráticas, remete à busca de respostas a
duas perguntas: o Ministério Público promove meios pelos quais a comunidade participa do processo de reversão de sistemas de ensino deficitários? Quando usa da ferramenta da audiência pública para debater a
qualidade do ensino, os promotores a conduzem metodologicamente de
forma a torná-la espaço público para o exercício da ação comunicativa em
que exsurjam pretensões de validade argumentativas que propiciem um
entendimento comunitário e deliberativo que seja efetivamente acolhido
pelo subsistema administrativo-educacional?
É preciso se estabelecerem as bases da teoria da ação comunicativa
para se vislumbrar se as audiências públicas servem realmente a esse propósito e se há como construir um modelo para elas com procedimentos
prévios e posteriores que, com base nessa teoria, façam do Ministério Público um vetor importante nesse processo, já que a negação da promoção
de um ensino público de qualidade representa lesão a direitos investigáveis
pela Instituição como detentora de poder de accountability horizontal.
4. A AÇÃO COMUNICATIVA
Nos estudos acerca da teoria da ação comunicativa, Jürgen Habermas propõe um avanço paradigmático que supera a simples utilidade do
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“estado de consciência” fincado na ideia do pensador solitário que busca a
inteligibilidade do mundo, para alcançar uma atuação mais intersubjetiva
dos componentes de uma sociedade que se supõe composta por homens
livres e iguais e que se dispõe a executar tarefas afetas a uma comunidade
que exercita a crítica como ferramenta transformadora e que se destina ao
bem comum.
Nessa busca de abandono do solipsismo sistêmico e adoção do paradigma da intersubjetividade, Habermas procura equacionar processos
de racionalização da sociedade de que se reveste esse paradigma, com a
dinâmica e interesses capitalistas. Equivale trabalhar com o contrassenso
de admitir que uma racionalidade comunicativa, na qual há uma relação
intersubjetiva entre sujeitos que falam e atuam, buscando o entendimento
entre si acerca de algo que interessa à comunidade, não se coadunaria
com uma certa razão instrumental de que se serve o capitalismo, que se
estrutura no uso não comunicativo do saber em ações dirigidas a fins que,
embora públicos, são promovidos por um sistema administrativo que comumente age ao avesso dos interesses dos beneficiários, em contexto de
verdadeira colonização do seu querer.
Em assuntos/direitos que refletem escolhas públicas e aferições do
útil ou inútil como base e fim do discurso político-deliberativo (REBOUL,
2004, p. 44-49), Habermas entende que a formulação das políticas públicas não pode prescindir da participação societária, cujos integrantes,
numa perspectiva de igualdade e liberdade, devem ter seus discursos admitidos ao processo de entendimento pela via da ação comunicativa, só
podendo os ter rechaçados se não obedecerem aos critérios de veracidade,
correção e autenticidade.
Habermas chama de pretensões de validade todas as manifestações
que atendem a esses requisitos e que, obviamente, não são orientadas pelo
sucesso deliberado do discurso que lhes é subjacente, mas sim pelo entendimento a partir dele e considerando outras pretensões de outros atores. São proposições de membros da comunidade à própria comunidade
acerca de interesses que lhe dizem respeito e que, quando lançadas, respeitarão o crivo dos aspectos dos mundos objetivo, social e subjetivo dos
falantes. Quer-se dizer que, quanto ao requisito da veracidade, a pretensão
de validade deverá pertencer ao mundo objetivo enquanto totalidade de
fatos cuja existência pode ser aferível; quanto ao requisito da correção, a
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pretensão não deverá subsidiar-se em um contrassenso normativo, deverá
ser regulada pelo mundo social das normas que regem legitimamente os
atores e suas relações entre si; e, já quanto ao requisito da autenticidade,
a pretensão de validade deve refletir experiências subjetivas de que o ator
tenha tido acesso em razão de qualquer condição peculiar (HABERMAS,
2012b, p. 202). Como afirma José Marcelino de Rezende Pinto,
Em síntese, podemos dizer que, para Habermas, a ação comunicativa surge como uma integração de, no mínimo dois
sujeitos, capazes de falar e agir, que estabelecem relações
interpessoais com o objetivo de alcançar uma compreensão
sobre a situação em que ocorre a interação e sobre os respectivos planos de ação com vista a coordenar suas ações pela
via do entendimento. (1996, p. 75)
É exatamente em processos que envolvem escolhas que implicam intimamente a identidade dos agrupamentos, que a ideia de mundo da vida
emerge na teoria da ação comunicativa como fator determinante para a
necessidade de se acomodar aquém de suas raias, os processos de deliberação comunitária que lhe dizem respeito. À luz do mundo da vida, a ação
comunicativa funciona como um chamamento à responsabilidade da comunidade acerca do que lhe é caro e inerente, em contraponto ao que lhe
tenta impor o sistema.
Isso porque o mundo da vida aponta para os contextos subjacentes
sobre os quais as decisões operarão transformações, bem como a deflagração ou não das resoluções acerca das aflições comunitárias. “É o contexto
não problematizável, o pano de fundo que propicia os processos de se
alcançar o entendimento” (PINTO, 1996, p. 75).
Habermas rejeita o fato de a lógica sistêmica se imiscuir em assuntos
que, como direitos que requerem escolhas comunitárias (a exemplo do
modelo educacional), dizem respeito ao mundo da vida porque se relacionam com os elementos que o compõem, e, por isso não podem ser impostos de forma solipsista, mas sim submetidos à racionalidade societária
e intersubjetiva.
Habermas (2012b, p. 252-253) tem claro que os processos de reprodução cultural no seio de uma comunidade, de sua integração e de sua
socialização correspondem a um conteúdo subjacente que regula essa exigência e que são os próprios componentes estruturais do mundo da vida:
cultura, sociedade e pessoa:
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A cultura constitui o estoque ou reserva de saber, do qual
os participantes da comunicação extraem interpretações no
momento em que tentam se entender sobre algo do mundo. Defino a sociedade por meio das ordens legítimas pelas
quais os participantes da comunicação regulam sua pertença
a grupos sociais, assegurando a solidariedade. Interpreto a
personalidade como o conjunto de competências que tornam
um sujeito capaz de fala e de ação – portanto, que o colocam
em condições de participar de processos de entendimento,
permitindo-lhe afirmar sua identidade.
O que interessa ao mundo da vida nem sempre se integra à comunidade pela via da ação comunicativa, em que atores que o compõem, de
forma livre e igual, deliberam a partir de pretensões de validade criticáveis
que são submetidas ao entendimento. De fato, as legislações têm evoluído
de sorte a exigir a aproximação das deliberações acerca de assuntos do
mundo da vida a uma integração societária. É exemplo disso, no Brasil,
a crescente exigência da gestão participativa em questões como saúde,
educação e meio ambiente. Mas questões importantes que interessam ao
mundo da vida ainda sofrem com as imposições de uma integração sistêmica acerca de seus conteúdos, que atendem aos interesses capitalistas.
Para Habermas, a evolução social dar-se-ia exatamente num contexto em que os processos de racionalização através da ação comunicativa
orientada por esse entendimento galgariam mais espaço no contexto normativo em detrimento da integração sistêmica.
Mas a práxis da ação comunicativa que se propõe vinculativa ao sistema administrativo requer uma série de incrementos no mundo da vida
que vão desde a consciência cultural e do sentimento de pertencimento
acerca da definição do que se entenda por melhor interesse societário,
até o fomento de procedimentalismos que façam emergir uma integração
social por si mesma e quiçá insuflada por órgãos que detenham poder de
accountability e que se percebam integrantes na promoção dos processos
de integração social acerca dos assuntos que dizem respeito ao mundo da
vida. O Ministério Público é exemplo de instituição com essa natureza.
Assim, as demandas não organizadas do mundo da vida que reclamariam processos de integração linguística, embora permaneçam latentes, tendem a sucumbir enquanto procedimento e abrem espaço para que
se estabeleça a normatividade ditada por meios diretores deslinguistica-
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dos tocados pela esfera sistêmica e por quem a exerce, sob a influência
capitalista. O que aflora do mundo da vida começa a perder espaço e as
relações começam a ser reguladas.
O mundo da vida começa a ser entendido como elemento do meio
ambiente do sistema e não mais como um difusor de decisões que deveriam regulá-lo. As organizações ganham autonomia e se neutralizam,
tornando-se indiferentes aos componentes do mundo da vida (cultura,
sociedade e personalidade, este como poder de agir e falar). O sistema
social rompe, portanto, o horizonte do mundo da vida e distancia-se do
saber intuitivo da prática comunicativa cotidiana.
Há então uma migração/regressão das ações orientadas pelo entendimento, para as orientadas pelo sucesso, que se revelam em meios deslinguisticados e solipsistas, tocados pelo poder e pelo dinheiro. Começam
a se verem direitos como o da educação, não como um serviço a ser prestado com eficiência, mas como um negócio lucrativo para os prestadores
de serviço.
A consequência desse quadro é uma convulsão da integração social
no contexto do mundo da vida. Há uma dispersão em que o mundo da
vida se vê não mais necessário para coordenar as ações que lhe interessam
porque a racionalização societária foi substituída pelo que vem do sistema. Daí as estruturas dos espaços públicos autônomos como os conselhos
municipais e a sociedade civil organizada passam a ser conduzidos a uma
importância medíocre, haja vista que sua independência é minada por
quem comanda o sistema.
A esse processo em que os meios deslinguisticados assumem as funções de coordenar as ações, alijando para a periferia do sistema os processos comunicativos mediados linguisticamente (PINTO, 1995, p. 85),
Habermas chama de colonização do mundo da vida.
O desafio que Habermas sugere no momento em que o mundo da
vida e sua racionalização societária se veem colonizados pela racionalização sistêmica, é a retomada das bases do paradigma filosófico da virada
linguística para alocar, no domínio da comunidade, as deliberações acerca
dos assuntos/direitos que dizem respeito a ela e que demandam escolhas
que devem ser essencialmente comunitárias, para depois integrarem o
mérito administrativo na promoção das políticas públicas. Com afirma
PINTO, “a tarefa que se coloca então é a reconquista daquelas estruturas
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simbólicas do mundo da vida (cultura, sociedade e pessoa) pelos mecanismos que coordenam a ação através da busca do entendimento”. E isso
passa necessariamente pela “moralização dos temas públicos, via discussão política, aberta a todos” (1996, p. 92 e 99).
O que Habermas persegue é a instituição de uma esfera pública que
se habilita como uma rede que acolhe a comunicação de conteúdos, tomadas de posições e opiniões, que esteja em sintonia com a compreensão
geral da prática comunicativa cotidiana.
Importa perceber que quando a esfera pública abrange questões
politicamente relevantes, deixa a cargo do sistema político a elaboração
especializada, reservando a si, antes e primordialmente, apenas o mais
importante e estrutural quanto ao conteúdo: uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento (HABERMAS, 2011, p. 93), que,
para a presente discussão, concentra-se no desvelamento e materialização
de políticas públicas adequadas para a promoção de um ensino fundamental de qualidade.
É nesse momento que emerge com propriedade o papel do Ministério Público enquanto instituição com atribuição para a defesa de direitos transindividuais que se identificam com os interesses que compõem o
mundo da vida, aliado ao poder de accountability horizontal que a Constituição Federal lhe atribuiu, que significa monitorar os graus de eficiência
das políticas públicas, bem como os alcances de sua eficácia e efetividade
na transformação das vidas dos beneficiários.
Contudo, a organização endêmica do Ministério Público ainda tende
à faina da resolução judicializada dos conflitos. Embora conte com mecanismos de resolução extrajudicial das demandas de interesse transindividual, como é o caso do Inquérito Civil e do Compromisso de Ajustamento
de Conduta, parece sintomático que os órgãos de execução da Instituição,
seus órgãos de controle interno, de Administração e de orientação funcional (Administrações Superiores e Conselho Nacional do Ministério
Público) ainda não enveredaram a contento pela cultura interventiva de
priorização da resolução pactuada, sobretudo quando essa intervenção se
pode dar pela via pedagógica, com influxos morais na formação do mérito
administrativo e nos seus processos de efetividade, sempre com a possibilidade de participação mais ativa da sociedade para a consecução do
princípio da participação democrática na gestão.
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Dessa premissa, exsurge o papel das audiências públicas com formatos propositivos a partir de discussões entre o Poder Público e os destinatários das políticas, em meio ao exercício da ação comunicativa sugerida
por Habermas.
O espaço da audiência pública provocada pelo Ministério Público
na seara pedagógico-propositiva pode perfeitamente servir de campo fecundo ao debate entre essas relações intersubjetivas, fazendo com que os
cidadãos abandonem a sua compreensão egocêntrica do mundo para revelarem suas concepções a partir do que for útil ao entendimento coletivo.
Isso porque a racionalização social que se busca com o agir comunicativo
tem seu ponto de referência constituído por um potencial de racionalidade plural que pode ser reativado em níveis diversos à luz da imagem do
mundo2.
Portanto, a partir do que compõe a ação comunicativa, diferente de
um perfil demandista de Ministério Público, a Instituição pode explorar
as insatisfações subjacentes aos pontos nevrálgicos dos problemas de interesse transindividual ainda em momentos em que possam eles se valer
democraticamente de discussões a partir dos próprios sujeitos de direito,
cujos consensos possam se adequar, ainda e da melhor forma possível, a
posturas comissivas da Administração que possam debelar os conflitos
sem que se chegue à judicialização dessas demandas.
O exercício da ação comunicativa nas audiências públicas revelar-se-ia como seara crítica fidedigna aludida pelos atores sociais que
emergiriam tensões acerca de uma “veracidade da informação” (aspecto
do mundo objetivo), passando por uma “correção normativa” somente
disponibilizável pelo “mundo social” dos atores, e pela “autenticidade e
sinceridade” do discurso à luz das experiências próprias do seu “mundo
subjetivo”3.
O exercício da ação comunicativa em fluxos pedagógicos de defesa
de interesses transindividuais a partir da atuação do Ministério Público,
além de se situar com extrema importância na legitimação política dos
detentores do Poder – pois o objetivo da razão comunicativa é buscar o
“entendimento” a partir da compreensão da situação em discussão na visão dos detentores do interesse-coletividade –, mostrar-se-ia como poderosa forma de implementação da própria gestão democrática de que trata
a legislação que, inclusive, prevê a utilização da audiência pública como
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instrumento para esse fim (Lei n. 10.257/2001, art. 43, inciso II), notando-se, neste caso, que essa ferramenta transmudar-se-ia do caráter meramente de prospecção de demanda e de coleta de subsídio para o exercício
da atividade fim do Ministério Público pós-conflito, previsto no art. 1º,
§1º, da Resolução n. 82/2012/CNMP, para se mostrar útil em um momento prévio, pedagógico e propositivo de políticas públicas e de posturas que
revelem a interação na responsabilidade social.
Enfim, sugere-se que a ética na busca do melhor destino para a resolução de conflitos de interesse transindividual não deve passar por um
exercício de cooperação orientado para o sucesso dos atores social. Diferente disso, as manifestações críticas destes deverão sempre procurar harmonizar os seus discursos para se alcançar o entendimento mútuo acerca
da resolução dos conflitos4.
Numa acepção propositiva, esse exercício pode ser profícuo no espaço que o Ministério Público pode criar em uma nova acepção para um
modelo de audiência pública pedagógica e propositiva que verdadeiramente represente campo propício ao exercício do agir comunicativo que
colime pelo interesse público – notadamente em busca de padrões de qualidade de ensino – a partir do entendimento mútuo que se pode gerar
entre os sujeitos de direito e a Administração Pública.
5. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PROPOSITIVAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
O paradigma do Estado Democrático de Direito inaugurou um novo
perfil de concepção do garantismo estatal, típico do Estado de Bem-Estar
Social, mas que tenta conciliar as esferas pública e privada num contínuo exercício de adequabilidade dentro das tensões sociais e, ao mesmo
tempo, tenta impor excelência na oferta dos direitos positivos à prestação
material aos indivíduos através do ideal de eficiência administrativa, aliado às previsões das espécies de controle popular da gestão eficaz e efetiva
desses serviços.
Com efeito, o que se observa nesse contexto é que, embora na mesma
hierarquia constitucional dos direitos de defesa, porquanto juntos a estes
titulados de direitos fundamentais pelo constituinte, os direitos positivos
assumem por vezes o estigma de subdireitos, quase programáticos ou não
autoaplicáveis e que só mereceriam efetividade se sua conveniência guar-
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dasse convergência com a discricionariedade administrativa.
O descortinamento pós-moderno dessa concepção neoliberal da relação público/privado vem sendo combatido ao longo do tempo e esse
esforço se institucionalizou no Brasil não só através da previsão constitucional do princípio da eficiência como princípio norteador da atividade administrativa e gerenciador da autotutela do Estado-administração.
Além disso, o controle social, também com previsão programática no texto constitucional, foi contemplado com profunda iniciativa conformadora
pelo Poder Legislativo, que instituiu vasta gama de instrumentos de controle social da administração pública como vetores de redução da gestão à
legalidade e efetividade, na busca de adequação do poder-dever administrativo à oferta da melhor política pública.
Como esses direitos – a exemplo do ensino público fundamental de
qualidade – geralmente são do domínio do mundo da vida, nada impede
também que o Ministério Público, enquanto instituição com atribuição
de defesa de direitos coletivos lato sensu e com poder de accountability
horizontal, consorcie-se com a comunidade através do exercício dos seus
poderes explícitos e implícitos, para promover espaços públicos de deliberação comunitária, cujos conteúdos participativos podem e devem compor o mérito administrativo quando da definição das políticas públicas e
de seus formatos.
O Ministério Público deve ser fomentador do debate público, assim
como urge que se imiscua como agente colaborador na formação da política pública adequada a partir das pretensões de validade criticáveis da comunidade que deverão ser submetidas ao entendimento e acolhidas pelo
sistema administrativo. Sobre esse papel provocador extraído dos arts. 13
e 14, da LC n. 75/93 e do inciso IV, do parágrafo único do art. 27, da Lei
n. 8.625/93, mas ainda incipiente na Instituição, Luís Roberto Proença
afirma:
Percebe-se destas normas o intuito de fazer o Ministério
Público tomar parte no debate público sobre os serviços
públicos e de relevância pública [...], na tentativa de influir
administrativamente na gestão dos mesmos, isto é, extrajudicialmente, de preferência de maneira preventiva, relegando
para uma segunda etapa a adoção de medidas de responsabilização. É função ainda bastante incipiente naquela Instituição, exigindo forte suporte material suficiente e postura
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institucional ainda por ser constituída (2001, p. 93).
A tônica para a fruição desse modelo de abordagem institucional,
como já mencionado, passa por uma atuação que se proponha resolutiva, no sentido de se priorizar a atuação ministerial extrajudicial acerca
dos conflitos de interesses que se conectem ao mundo da vida, sobretudo
quando envolvam déficit de dignidade representado em níveis inadequados de qualidade de ensino, haja vista que essa faceta de direitos afeta
significativamente o crescimento do desenvolvimento humano. É preciso
que se tenha então um Ministério Público mais proativo, com uma atuação fora dos gabinetes e com interação comunitária à guisa de parceria
com os protagonistas dos infortúnios. Nesse sentido, Marcelo Goulart é
esclarecedor ao afirmar que a Instituição precisa
transformar-se em efetivo agente político, superando a perspectiva meramente processual da sua atuação; atuar integradamente e em rede, nos mais diversos níveis locais, regional,
estadual, comunitário e global, ocupando novos espaços e
habilitando-se como negociador e formulador de políticas
públicas; [...] buscar a solução judicial depois de esgotadas
todas as possibilidades políticas e administrativas de resolução das questões que lhe são postas (ter o judiciário como
espaço excepcional de atuação) (1998, p. 121-122).
Considerando essa perspectiva de perfil institucional para o Ministério Público, entende-se que há como a Instituição dar uma valorosa
contribuição com a implementação de um modelo de audiência pública
propositiva fundado na prática da ação comunicativa que vise a reversão
de sistemas educacionais que ofereçam ensino fundamental deficitário.
Para isso, cinco questões devem ser consideradas: 1) como estabelecer parâmetros para se apontarem sistemas educacionais deficitários quanto à
qualidade de ensino; 2) como adotar esse modelo de audiências públicas
propositivas diante da concepção restritiva de audiência pública, utilizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); 3) sob que
fundamento se poderia instituir esse novo modelo e com que conteúdo,
para que se estabeleça como parâmetro de aferição de eficiência diante de
outros modelos praticados; 4) quais os pressupostos teóricos e empíricos
que deveriam nortear esse novo modelo; 5) e o que comporia esse modelo
enquanto providências prévias, de procedimento e ulteriores.
Quanto à persecução de um ensino de qualidade, a primeira questão
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aponta para a atenção a dois parâmetros de aferição. O primeiro deles é o
próprio Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado pelo Ministério da Educação. Através do IDEB, cada sistema educacional municipal tem um panorama bianual do desempenho de seus alunos dos ensinos
fundamentais menor e maior, que indica deficiências na qualidade do ensino e a necessidade de rediscussão dos planos municipais de educação,
das estratégias e dos instrumentos utilizados. Além do IDEB, é preciso
que o próprio subsistema administrativo-educacional local desenvolva
critérios/ferramentas de avaliação do ensino, também a partir da aplicação de testes periódicos aos alunos e de outras variáveis, construídos de
forma que possam aferir níveis crescentes de excelência de aprendizado.
A repousa sobre o questionamento acerca de um certo engessamento
das acepções das finalidades da audiência pública, que o CNMP estabelece no art. 1º, caput e parágrafo 1º da Resolução n. 82/2012. No texto da
norma, fica claro que as finalidades das audiências públicas prevista pelo
CNMP seriam meramente de prospecção de notícias de lesão de interesses transindividuais e de coleta de informação (elementos de convicção)
para subsidiar a instituição na tomada de suas decisões de atuação: segunda questão5.
Ora, a Constituição Federal estabeleceu que ao Ministério Público
incumbe a defesa de interesses difusos e coletivo (lato sensu). Pela teoria
dos poderes implícitos, não se pode atribuir um munus a uma instituição
sem lhe dar os meios de que possa dispor para se desincumbir dele. Por
isso, além dos poderes explícitos garantidos pelo texto constitucional ao
Ministério Público, a exemplo do manejo da ação civil pública e do inquérito civil, outros instrumentos podem ser mobilizados pela Instituição,
desde que não subvertam as suas funções. Nesse sentido, emerge a importância da audiência pública como meio eficaz para o encaminhamento
de soluções e para a própria resolução de conflitos de âmbito coletivo que
interessem à coletividade e que envolvam o sistema administrativo público. Note-se que, tomando-se por premissa uma proposta de Ministério
Público resolutivo, esse fim da audiência pública pode admitir uma série
de formatos que lhe podem ser empregados, desde que não deturpem os
limites da função ministerial.
A concepção do CNMP acerca do formato da audiência pública
deve, portanto, ser submetida à dúvida radical. Se o membro do Minis-
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tério Público quiser enveredar pelo perfil resolutivo proativo, é preciso
se furtar das evidências que parecem apontar para uma coincidência do
mundo objetivo com o subjetivo, e ter a consciência de que o ser humano
é influenciado pelo meio de que faz parte. Sob os auspícios da dúvida radical, assim como faz a sociologia, é preciso pôr em suspenso seus próprios
conceitos, instrumentos, operações e submeter tudo a uma intenção reflexiva. Não deverá aceitar sem hesitação o que o mundo social apresenta
como regras e conceitos (BOURDIEU, 1998, p. 34-44).
Desse raciocínio, extrai-se a conclusão de que a audiência pública é
um instrumento que vai além dos fins de prospecção de lesão a direitos
e de coleta de elementos de convicção. Mais do que isso, pode servir de
elo entre a racionalização societária sob o pálio da intersubjetividade e a
racionalização sistema, lapidada no solipsismo do paradigma da filosofia
da consciência.
Quanto à terceira questão, o que se propõe é a construção de um modelo de audiência pública inspirado da teoria do tipo ideal de Max Weber.
Nesse sentido, para se construir uma ideia de fenômeno [audiência pública ideal], deve-se reunir um conjunto de relações que não se oponham e
que representem mesmo uma utopia obtida pela “acentuação mental de
determinados elementos da realidade” (WEBER, 1993, p. 137).
Para a construção do tipo ideal de audiência pública, deve-se eleger
um fragmento da realidade para se construírem fatores hipotéticos acerca
deles, aos quais se confrontará a realidade encontrada em cada unidade do Ministério Público que trate com ensinos deficitários. Esses fatores
agrupar-se-ão em quatro etapas: primeiro se estabelecem hipóteses; depois analisa-se a exposição ordenada dos agrupamentos desses fatores; em
seguida, faz-se uma retrospectiva ao passado para se perquirir acerca de
como se desenvolveram as características dos agrupamentos que importam para o presente; e, por fim, far-se-ão as avaliações e conexões possíveis para o futuro (WEBER, 1993, p. 127).
Esse exercício conecta-se com a quarta questão a ser considerada,
posto que para a construção de um tipo ideal de audiência pública, a proposta deste artigo considera que para que se faça o resgate dos elementos do mundo da vida colonizado pela racionalização sistêmica, deve-se
construí-lo de forma a proporcionar a práxis da ação comunicativa da
forma como concebida por Habermas: os falantes devem ser livres e iguais
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e devem submeter suas pretensões de validade à crítica comunitária com
vista a um entendimento auferido sob a forma de deliberação do tipo sim
ou não, e agregado posteriormente ao sistema como proposta vinculativa à guisa de gestão compartida da administração pública no âmbito da
educação.
Como pressuposto empírico principal, avulta a constatação – como
fragmento da realidade – de que a utilização do formato da audiência
pública de que trata da Resolução n. 82/2012, do CNMP, não tem contribuído como instrumento eficaz para implementar a incumbência de
defesa de um ensino fundamental de qualidade nos municípios em que
esse ensino esteja aquém das metas do IDEB e, eventualmente, das metas
de possíveis sistemas de aferição próprios.
Enfim, quanto à última questão, como o próprio Weber expressaria
quanto à concepção do tipo ideal, equivale perquirir acerca de um exercício utópico do fenômeno audiência pública propositiva para a persecução
de um ensino fundamental de qualidade.
Primeiramente, com atestaria Habermas, de nada valeria se criarem
mecanismos procedimentais para operacionalizar a ação comunicativa se
não se tiver uma cultura política para a habitualidade da discussão com
base na liberdade. É preciso atribuir racionalidade aos ocupantes do mundo da vida (1990. p. 111). Isso equivale à necessidade de se criar uma postura voltada para a crítica com base no empoderamento da comunidade
escolar, dos Conselhos municipais afetos à educação e, sobretudo, dos pais
de alunos. Nenhum pai de aluno em uma democracia de livres e iguais
pode achar razoável manter padrões de qualidade de ensino deficitários
nas escolas públicas que seus filhos estudam. Ao contrário, quando bem
informados e estimulados a participar do processo de redefinição da política pública educacional, comumente estarão focados em assegurar que
seus filhos tenham a educação que merecem e se sentirão frustrados com
a evidência da inabilidade e desinteresse de quem está à frente do sistema
(RHEE, 2013, p. 236).
Essa constatação permite dizer que ainda que haja um interesse razoável dos professores e pais de alunos em reverter situações deficitárias,
é preciso estimular o debate em torno das questões que dizem respeito à
superação desse contexto. Oficinas, reuniões, palestras e ciclos de debates
entre professores e pais de alunos, promovidos e estimulados por mem-
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bros do Ministério Público com perfil resolutivo, dentro ou fora do ambiente escolar, desempenhariam um importante papel no incremento da
cidadania desse público e no fortalecimento do conhecimento e potencial
crítico para os debates que se travarão nas futuras discussões nos espaços
públicos que serão criados para a prática da ação comunicativa.
Com a força popular e política de uma categoria coesa em interesses, formada por professores, conselheiros e pais de alunos, além dos argumentos jurídicos com base no princípio da eficiência dos serviços públicos e nos números deficitários do IDEB, o Ministério Público estaria
apto a promover reuniões e audiências públicas com a participação de
representantes do sistema administrativo para, em termo de ajustamento
de conduta (TAC), ver reconhecida a ineficiência e ineficácia do sistema
educacional quanto à qualidade de ensino, e para colher o compromisso
do sistema de submeter o plano municipal de educação à discussão e reformulação sob a égide de procedimentos de ação comunicativa, com a
participação de toda a comunidade escolar, em audiências públicas estruturadas para esse fim. Dessas audiências, também participariam os pais
de alunos, os próprios estudantes, especialistas em educação, pedagogos
e a sociedade em geral. Como afirma Felipe Faria de Oliveira acerca do
importante papel das audiências públicas e dos TACs nesse contexto,
Pode-se pontuar, a título exemplificativo, a realização de
audiências públicas – cujo enfoque participativo incrementa em muito o cunho democrático do direito e das soluções
construídas em determinada comunidade – ou mesmo as
recomendações e termos de ajustamento de conduta – que
acabam por servir de balizas para a atuação do propenso
ofensor do ordenamento, conformando sua conduta aos ditames legais (2013, p. 249).
Aliada a essa providência preliminar, outras medidas prévias, anteriores ao procedimento da ação comunicativa, mostrar-se-iam também
importantes. É que não se pode deliberar acerca de um cenário que não
se conhece em todas as suas vicissitudes. Por isso, no mesmo TAC em
que o representante do sistema reconhecesse o modelo deficitário de educação quanto à qualidade de ensino, comprometer-se-ia a fornecer dados que revelassem o diagnóstico completo de tudo que tivesse relação
com a má qualidade do ensino, tais como: relação quantitativa professor/
aluno; natureza jurídica dos vínculos dos professores com a Administra-
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ção; previsão de sistemas de classificação, qualificação e incentivo salarial
por produtividade ou competência; programas de qualificação continuada de professores e de equipes pedagógicas, assim como regularidade de
adequações de seus padrões remuneratórios; identificação da espécie,
com exemplar, de material didático utilizado (livros, mídias, material de
apoio); previsão de atividades no contraturno, suas finalidades, regularidade e aferição meios/fins; conteúdos programáticos; previsão e efetiva
participação política dos alunos, professores e de pais de alunos na gestão
escolar.
Considerando que de acordo com o art. 1º da Resolução n. 23/2007/
CNMP, o Inquérito Civil será facultativo e servirá de “preparação para o
exercício das atribuições inerentes às funções institucionais” do Ministério Público, incluindo-se aqui a acepção resolutivo-propositiva da Instituição que se adota neste trabalho, todo esse acervo poderia compor um
procedimento administrativo dessa espécie, instaurado pelo respectivo
órgão de execução para promover as providências que importassem em
inventário acerca de um modelo de gestão educacional considerado deficitário sob o aspecto da qualidade de ensino, tudo com o fim de adequação da política pública à eficácia e efetividade dos fins a que se propõe.
Com base no diagnóstico acerca dos fatores que implicam o deficit
na qualidade do ensino fundamental público, o Ministério Público promoveria e estimularia a promoção de reuniões comunitárias para que,
junto com representantes do sistema e de forma prevista em TAC, cientificasse a comunidade escolar e a sociedade em geral dos problemas a serem enfrentados. Seriam convocados também especialistas em educação
e potenciais prestadores de serviço acerca de modelos de gestão escolar
exitosos e testados, para apontarem possíveis soluções para o quadro caótico de qualidade de ensino deficitária.
Finalmente, seria preparado um ciclo de audiências públicas propositivas, previstas também em TAC formulado pelo Ministério Público, com
previsão de momento deliberativo para reformulação da política pública.
Nesses encontros, seriam exercitados os pilares da ação comunicativa na
concepção de Habermas.
As audiências públicas seriam setoriais e tratariam de problemas e
soluções para questões específicas dentre as apontadas como influenciadoras do déficit de qualidade de ensino.
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A título de exemplo, poder-se-ia chegar a um cenário com as seguintes causas da influência da variável professores para o deficit de qualidade do ensino: maioria de professores com vínculo empregatício precário (sem concurso público) e sem qualificação de nível superior, salários
aquém do piso nacional, ausência de programa de bonificação por produtividade e competência, profissionais desestimulados e sem compromisso
com o alcance das metas do IDEB para o município e para a escola onde
prestam serviços.
Obviamente, algumas medidas pareceriam sintomáticas para debelar esse quadro, mas na ação comunicativa, não se têm pretensões de validade orientadas pelo êxito, e sim pelo entendimento. Assim, na audiência
pública específica para tratar da variável professores, seriam admitidas todas as falas que não pudessem ser contrariadas e afastadas sob os aspectos
da veracidade, correção normativa e autenticidade.
Equivale dizer que entraria no jogo de aquilatação de propostas de
soluções tudo que pudesse ser aferível no mundo objetivo, que não fosse contrário à normatividade que regesse a espécie discutida ou que não
fosse impossível de fundar nova legislação para acomodar propostas que
se mostrassem exitosas e, ainda, tudo que não fosse factível e real que
pudesse ser extraído da experiência dos falantes enquanto ocupantes do
status que ostentassem: professores, alunos, pais de alunos, integrantes da
comunidade, pedagogos e especialistas em educação.
Em um esforço de argumentação acerca do que possa compor o conteúdo de suas falas, nenhum falante, inclusive os representantes do sistema, poderá impor suas concepções acerca do que possa representar a melhor solução para os problemas colocados em discussão. O que ocupará o
espectro do que caiba ao entendimento acerca do que se fará, corresponderá ao que não será rejeitado na tomada de decisões do tipo sim ou não,
cuja deliberação terá momento próprio no procedimento das audiências
públicas. Quer-se dizer que o objetivo dos discursos não será aferir o que
é justo ou injusto (característica do discurso judiciário) enquanto política
pública educacional que alavanque a qualidade de ensino, mas o que será
útil ou inútil (característica do discurso político-deliberativo) para esse
fim, na visão da comunidade diretamente afetada.
Ainda no manejo da variável professores no exercício da ação comunicativa em audiências públicas propositivas promovidas pelo Ministério
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Público com base em TAC firmado com o sistema administrativo, pode-se destacar um exemplo de pretensão de validade criticável:
Um falante, da classe dos professores, com base na experiência que
revela o seu mundo subjetivo (conectado ao elemento autenticidade), pede
a palavra em audiência pública e se mostra ressentido com os resultados
gerais pífios da sua escola. Seu descontentamento dá-se pelo fato de atribuir a si mesmo características de um profissional dedicado, criativo em
sala de aula, e que repassa o conteúdo aos seus alunos de forma que os
entusiasma a estudá-lo e assimilá-lo. Esse professor seria um dos poucos
admitidos por concurso público, mas, em que pese o seu esforço, recebe
a mesma remuneração de professores notoriamente descomprometidos
que trabalham na mesma escola.
Esse falante revela um fato que não pode ser repelido e que deve ser
admitido na busca pelo entendimento porque compõe um fragmento de
uma realidade irrefutável do mundo objetivo. Também há veracidade na
informação de que nem todos os professores são relapsos e que por isso é
razoável que sejam distinguidos dos menos esforçados.
O professor propõe, então, que haja um sistema que possa aferir o
seu esforço e reconhecê-lo através de bonificações por efetividade, haja
vista que o diferencial do seu trabalho causa impactos positivos significativos no público-alvo da educação fundamental da sua escola – os alunos
– que não são alcançados pelo trabalho de outros professores. Ele argumenta – a título de adequação ao mundo social – que medida como esta
não padeceria de incorreção normativa porque o princípio da igualdade
não equivaleria a tratar da mesma forma pessoas que ostentem realidades
diferentes, e cita exemplos de previsão legal de gratificações por produtividade em outros órgãos públicos. Desse modo, o argumento é razoável e
deve ser submetido à deliberação comunitária6.
Obviamente que não se pode assegurar um cargo público a quem
não se esmera para corresponder adequadamente ao que o seu exercício requer. A inefetividade não pode ser premiada; ao contrário deve ser
motivo para rechaçar os desidiosos. A própria Constituição Federal, em
seu artigo 41, parágrafo 1º, inciso III, prevê a possibilidade de o servidor
público estável perder o cargo mediante processo administrativo de avaliação periódica de desempenho, assegurada a sua ampla defesa.
Nada de absurdo haveria na proposta de regulamentar no âmbito
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do município a categorização das competências, classificando os professores em graus de efetividade com base em resultados de testes a que
seus alunos sejam submetidos periodicamente em sistemas de avaliação
de desempenho reflexo internos. Os professores com maior efetividade,
seriam melhor classificados e receberiam inclusive bonificações remuneratórias pelo bom desempenho; já os menos efetivos seriam submetidos a
reciclagens, capacitações, teriam prazos para reverter maus resultados e,
em última hipótese, seriam submetidos a processo administrativo para o
seu desligamento em razão de sua inefetividade por falta de compromisso
com as exigências do cargo.
Medidas como essa dariam dignidade aos professores esforçados e
os manteriam estimulados, assim como despertaria nos menos laboriosos
um desejo de incrementar o seu trabalho para também serem recompensados. Para Michelle Rhee,
Isso significa que nós devemos mudar significativamente a
forma como os professores são recompensados. Vejo isso
acontecendo em duas frentes: primeiro, os professores altamente efetivos devem ser pagos com mais dinheiro em relação aos seus pares, em reconhecimento por suas habilidades e valor; segundo, professores efetivos devem ser pagos
de uma forma que possam reconhecer sua dignidade para a
sociedade (2013, p. 218).
Portanto, a pretensão de validade do falante professor – que é integrante de uma massa de livres e iguais –, por não contrariar os requisitos
da veracidade, correção e da autenticidade, será regularmente admitida
entre as proposições que não serão orientadas pelo êxito, mas sim consideradas no processo de busca pelo entendimento e submetidas à deliberação societária do tipo sim ou não de que trata Habermas para, então,
serem ou não recepcionadas pelo sistema administrativo como elemento
a ser considerado na reformulação da política pública que busque incrementar a qualidade do ensino no município.
Note-se que no momento em que os representantes do sistema, mediante avença travada em TAC, não impõem soluções ou, no máximo,
participam do processo em condição de paridade com a proposição de
pretensões de validade criticáveis que serão submetidas à deliberação comunitária, ocorre o que Habermas persegue com a ação comunicativa em
situações como essa, que é a libertação do mundo da vida dos imperativos
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sistêmicos (PINTO, 1995, p. 93), ou seja, a subtração do domínio da racionalidade sistêmica, do que é de domínio da racionalidade societária porque pertence ao conteúdo do mundo da vida. Caberá doravante ao sistema
político-administrativo, como dito antes, apenas a elaboração especializada acerca de como serão acomodadas as deliberações comunitárias que se
propõem adequar os padrões de qualidade de ensino.
Poder-se-ia objetar que essa proposta de exercício da ação comunicativa a partir de audiências públicas propositivas e de providências preliminares e ulteriores promovidas pelo Ministério Público com a parceria
dos conselhos municipais afetos à educação, não poderá ser assim tão serena. Além disso, poder-se-ia objetar ainda que o resultado dessa racionalização societária poderá não se mostrar eficaz e a situação deficitária
permanecer.
Contudo, há duas ponderações finais que precisam ser feitas acerca
desses pontos de tensão. Primeiramente, é necessário entender que a postura resolutiva do Ministério Público se assenta em uma premissa básica e
intransponível: no exercício do papel de substituto processual e de defensor dos interesses transindividuais da população, embora lhe caiba exigir
a substituição do sistema educacional que oferece padrões de ensino deficitários, não lhe cabe apontar qual o sistema que entenda adequado. Tal
medida compõe o mérito administrativo, cabendo, portanto, à população
apontá-lo em um exercício de gestão participativa guiada pela racionalização intersubjetiva em procedimentos de ação comunicativa operados
no bojo de audiências públicas com esse objetivo, ou, na pior das hipóteses – e até ser questionada na Justiça – caberá ao próprio sistema, tomando essa tarefa para si, em uma equivocada definição de política pública
com base em uma postura autoritária, solipsista e não recomendável, de
definição do mérito administrativo.
O que o Ministério Público tenta garantir com a sua postura resolutiva nesse caso é apenas os processos deliberativos que comporão as políticas públicas que pretendam reverter situações caóticas sejam fruto de
uma racionalização societária operada sob os pilares da ação comunicativa porque tratam de questões que envolvem escolhas acerca de assuntos
típicos do universo do mundo da vida.
Assim, se houver resistência por parte do sistema, de pactuar para
submeter a reformulação da política pública ao controle e deliberação da
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comunidade, o Ministério Público poderá exigir judicialmente que assim
ocorra. Mas, repita-se, a providência seria para assegurar a racionalização
societária; nunca para apontar o mérito administrativo que entendesse
melhor porque, caso assim sucedesse, o Ministério Público estaria apenas
substituindo o titular do nefasto paradigma da subjetividade, impedindo que o gestor defina o interesse que toca ao mundo da vida, para que
o próprio Promotor de Justiça assuma esse papel de forma autoritária e
descabida.
Uma última ponderação diz respeito à possibilidade de a escolha
comunitária não se mostrar exitosa. Ora, assim como não há como se
assegurar o êxito de políticas públicas estabelecidas de forma autoritária,
também não há como se garantir o êxito de políticas que sejam fruto da
racionalização societária. Contudo, o que importa é que a instância de
deliberação democrática foi acionada regulamente e que foi cumprido o
ideal de gestão participativa no que toca às escolhas públicas que afetem
direitos sociais culturais. O que não quer dizer, por outra via, que a execução das deliberações comunitárias não deva ser monitorada pela própria
sociedade e por órgãos que detenham poder de accountability horizontal
como o próprio Ministério Público.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos pontos mais importantes na proposta procedimentalista de
Habermas e da sua ação comunicativa é o de que sua teoria dá contornos
à prática do paradigma filosófico da virada linguística e, com ela, fortalece
o exercício da democracia entre livres e iguais. Com efeito, não há campo
mais fecundo para o exercício da ação comunicativa do que o processo de
(re)formulação das políticas públicas que implicam escolhas, preferências
e que, por fazerem parte do conteúdo do mundo da vida (cultura, sociedade, indivíduo), devam ser objeto de deliberação comunitária, cujas decisões deverão integrar o mérito administrativo à guisa de implementação
do princípio da gestão participativa.
Não se ignore que a racionalidade sistêmica de que se serve o capitalismo é poderosa. Por isso é preciso que haja iniciativas com apoio de
instituições com poder de accountability, como o Ministério Público, para
que sejam recompostos os processos de deliberação acerca de direitos
fundamentais materiais e positivos que proporcionam desenvolvimento
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humano, a exemplo do serviço de educação e qualidade no ensino fundamental público.
Sucede que a acepção demandista do Ministério Público não serve a
esse propósito, sendo necessário se fomentar e desenvolver na Instituição
uma concepção resolutivo-propositiva acerca de sua função institucional,
de sorte que seus membros, em parceria com a comunidade, desenvolvam
estratégias para se imiscuírem na formação de políticas públicas adequadas e construídas democraticamente, mas sem subverterem os limites de
suas atribuições.
Como visto, as audiências públicas propositivas promovidas pelo Ministério Público deverão ser concebidas a partir da ação comunicativa,
serão munidas de procedimentos prévios e ulteriores que possibilitem o
conhecimento de informações que formam diagnósticos dos cenários deficitários de qualidade em educação, e vincularão o sistema administrativo
às deliberações comunitárias. Seus processos materializarão a superação
da filosofia da consciência em assuntos que não devem ser regidos pela
burocracia e pelo solipsismo dirigente, mas sim pela intersubjetividade.
As digressões feitas neste artigo a título de exemplos para os procedimentos aplicáveis a esse novo formato de audiência pública no âmbito
do Ministério Público em defesa da educação não são exaustivas. Sequer
apontam para o mínimo de possibilidades do conteúdo de uma ação comunicativa que pode ser elaborado em torno dos esforços da racionalidade societária para recompor os padrões de qualidade do ensino.
O que importa, porém, é a regularidade de algumas premissas que
são afetas à comunidade e ao Ministério Público: criar uma atmosfera
participativa e de interesse político na comunidade; incentivar a crítica
e a participação abalizada com base em conhecimentos empíricos e teóricos adquiridos em encontros sobre educação; promover a participação
de membros de uma comunidade de livres e iguais nas audiências públicas; assegurar a elaboração de pretensões de validade nos encontros que
ocorram nos espaços comunitários de discussão (reuniões de audiências
públicas) a fim de que sejam consideradas na formação do entendimento
acerca da reformulação da política pública; assegurar, judicialmente ou
extrajudicialmente, que o sistema administrativo incorpore no mérito administrativo o entendimento formado após os processos de deliberação
societária do tipo sim ou não; acionar os atores do controle social popu-
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lar e do Ministério Público para monitorarem a implementação da reformulação da política pública, a fim de, caso necessário, serem adotadas
providências para que as medidas tomadas pelo sistema sejam adequadas e reconduzidas ao que a racionalidade intersubjetiva definiu; pôr em
discussão contínua os erros e dificuldades da implementação da decisão
societária para que sejam criadas alternativas a fim de serem tomadas as
medidas adequadas que garantam o incremento da qualidade de ensino
fundamental público que se mostrava deficitária.
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'Notas de fim'
1
Accountability horizontal consiste em relacionamentos formais dentro do próprio Estado e existe quando um ator do Estado tem uma autoridade formal para exigir explicações ou impor penalidades a outro ator estatal, o que pode ocorrer através de uma larga variedade de formas.
(GOETZ; JENKINS, 2002, p. 7)
2
Com Habermas (2012a, p. 258), “se as ações sociais são coordenadas pelo caminho do
entendimento, são as condições formais de um acordo racionalmente motivado que indicam a
maneira pela qual se podem racionalizar as relações entre os participantes das interações. No fundo, essas relações são consideradas racionais na medida em que as decisões sim/não portadoras de
um consenso decorrem de processos de interpretação pelos próprios envolvidos. De maneira correspondente, um mundo da vida pode ser considerado racionalizado na medida em que permite
interações que não sejam guiadas por meio de um comum acordo prescrito por via normativa,
mas sim – direta ou indiretamente – por meio de um entendimento alcançado por via comunicativa.”
3
Com efeito, a ação comunicativa dá-se “quando os planos de ação dos atores envolvidos
são coordenados não por meio de cálculos egocêntricos do êxito que se quer obter, mas por meio
de atos de entendimento. No agir comunicativo os participantes não se orientam em primeira linha pelo êxito de si mesmos; perseguem seus fins individuais sob a condição de que sejam capazes
de conciliar seus diversos planos de ação com base em definições comuns sobre a situação vivida.
De tal forma, a negociação sobre as definições acerca da situação vivida faz-se um componente
essencial das exigências interpretativas necessárias ao agir comunicativo (HABERMAS, 2012a, p.
496).
4
Quer-se dizer, com Habermas (2003, p. 164-165) que “na medida em que os atores
estão exclusivamente orientados para o sucesso, isto é, para as consequências do seu agir, eles tentam alcançar os objetivos de sua ação influindo externamente, por meio de armas e bens, ameaças
ou seduções, sobre a definição da situação ou sobre as decisões ou motivos de seu adversário.
A coordenação das ações de sujeitos que se relacionam dessa maneira, isto é, estrategicamente,
depende da maneira como se entrosam os cálculos de ganho egocêntricos. O grau de cooperação
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e estabilidade resulta então das faixas de interesses dos participantes. Ao contrário, falo em agir
comunicativo quando os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de ação e de só
perseguir suas metas sob a condição de um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e
as consequências esperadas. Em ambos os casos, a estrutura teleológica da ação é pressuposta na
medida em que se atribui aos atores a capacidade de agir em vista de um objetivo e o interesse em
executar seus planos de ação, mas o modelo estratégico da ação pode se satisfazer com a descrição
de estruturas do agir imediatamente orientado para o sucesso, ao passo que o modelo do agir
orientado para o entendimento mútuo tem que especificar condições para um acordo alcançado
comunicativamente sob as quais Alter pode anexar suas ações às do Ego.”
5
“Art. 1º Compete aos Órgãos do Ministério Público, nos limites de suas respectivas atribuições, promover audiências públicas para auxiliar nos procedimentos sob sua responsabilidade
e na identificação das variadas demandas sociais.

§ 1° As audiências públicas serão realizadas na forma de reuniões organizadas, abertas a
qualquer cidadão, para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer lesão
a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, e terão por finalidade coletar,
junto à sociedade e ao Poder Público, elementos que embasem a decisão do órgão do
Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação” (sem grifos no original).
6
Como afirma Michelle Rhee (2013, p 214), “a fim de assegurar que todas as crianças
tenham um professor altamente efetivo, temos que estabelecer diferenças entre os professores.
Nós temos que ter rigorosos sistemas de avaliação que determinem quais professores têm maior
sucesso com as crianças e quais os que não têm. E é necessário que intervenhamos com aqueles
que não estão correspondendo. Ou nós melhorarmos rapidamente as habilidades e capacidades
deles, ou teremos que tirá-los do sistema, porque nossas crianças não podem ser submetidas a
serem ensinadas por um educador inefetivo. [...] Algumas pessoas argumentam que isso é um
pensamento anti-professor porque significa que pessoas perderão seus empregos. Eu discordo. Eu
penso que a medida remete a duas coisas importantes: primeiro, valoriza a profissão do professor;
segundo, assegura que nós estamos pondo estudantes e seus interesses em primeiro lugar – acima
da segurança do trabalho e da nomeação para professores. Isso não é ser anti-professor; isso é ser
pró-criança.”
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ABSTRACT:
From a juridical-investigative perspective, we intend to investigate
the theoretical perspectives of John Rawls and confront them with the
judgment of the Direct Action of Unconstitutionality by Default (DAD)
n° 26 that was judged in joint session with Warrant Injunction (WI) n°
4733 by the Supreme Federal Court (SFC) that has criminalized LGBTIfobia. For that, the lawsuit procedure is presented with parts of the
votes. Then, the concepts of pluralism, liberal tolerance and public
reason of John Rawls’s theory are exposed to, finally, verify if these
concepts are present and pertinent to the analysis of the case. The research is based on a bibliographical review with primary data (legal
actions analysis) and secondary data (which are articles and theories
pertinent to the case).
RESUMEN:
Desde una perspectiva legal-investigativa, tiene la intención de investigar las perspectivas teóricas de John Rawls y confrontarlas con el juicio de la Acción de Inconstitucionalidad del Derecho de Incumplimiento
(ADO) No. 26 que fue juzgada junto con el mandato judicial (MI) ) No.
4733 de la Corte Suprema Federal (STF) que criminalizó la fobia a LGBTI.
Para ello, se presentan los procedimientos con las partes integrales de los
votos. Luego, presentamos los conceptos de pluralismo, tolerancia liberal
y razón pública de la teoría de John Rawls para verificar finalmente si estos
conceptos están presentes y son relevantes para el análisis del caso. La investigación utiliza la revisión de la literatura con datos primarios (análisis
de acción) y datos secundarios (que son artículos y teorías pertinentes al
caso).
PALAVRAS-CHAVE:
Direito Constitucional; Criminalização da LGBTIfobia; Pluralismo;
Tolerância Liberal.
KEY WORDS:
Constitutional Law; Criminalization of LGBTIphobia; Pluralism; Liberal Tolerance.
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PALABRAS CLAVE:
Derecho Constitucional; Criminalización de la LGBTIfobia; Pluralismo; Tolerancia liberal.
1. INTRODUÇÃO

Com a recente criminalização da LGBTIfobia1 pelo julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n°
26 em sessão conjunta com o Mandado de Injunção (MI) n° 4733
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) abrem-se questionamentos
acerca do exercício da Razão Pública neste órgão jurisdicional.
Para a compreensão desse tema, sob uma perspectiva jurídico-investigativa (GUSTIN, DIAS, 2015, p. 25), parte-se da teoria de
John Rawls como um marco central da análise da Razão Pública no
contexto do Estado Democrático de Direito.

A pesquisa é justificada por envolver a questão da atuação contra
majoritária do STF e também por ser um locus de discussão de questões
de fundamental importância para a sociedade, voltada para debates de
natureza pública e por ter um assunto em que os dados são públicos (RAWLS, 1997, p. 93).
Diante desse recorte metodológico, apresenta-se a tramitação da
ação com partes integrantes dos votos. Em seguida, expõem-se os conceitos de pluralismo, tolerância liberal e razão pública da teoria de John
Rawls para ao final verificar se esses conceitos estão presentes e são pertinentes a análise do caso. O texto vale-se da revisão bibliográfica com
dados primários (análise das ações) e dados secundários (que são artigos
e teorias pertinentes ao caso)2.
2. CONSTRUCTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
A atual compreensão do Direito no paradigma de Estado Democrático é construída por um longo caminho, desde as revoluções liberais
dos séc. XVIII e XIX, passando pelo Estado de Bem-Estar Social do séc.
XX (SILVA; BAHIA, 2015). As mudanças paradigmáticas de compreensão sobre o papel do Direito – e do Estado, sociedade, etc. – podem ser
representadas pelas diferentes concepções acerca do direito de igualdade,
um direito fundamental que possui especial relevância nas discussões que
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buscamos fazer aqui.
No Estado Liberal, a igualdade era vista como isonomia, isto é, “todos são iguais perante a lei”, devendo ser o Estado, pois, cego às diferenças
sociais, econômicas, de classe, gênero ou cor ao criar leis atribuindo direitos e obrigações a todos. No entanto, apesar da afirmação universalizante
de igualdade, o fato é que a legislação diferenciava pessoas por gênero,
dinheiro e cor, por exemplo, ao atribuir a uns e não a outros o direito de
voto. Na seara da autonomia privada, a liberdade e a igualdade davam a
oportunidade da livre empresa e possibilitavam que empregado e empresa pudessem “negociar livremente” jornadas de trabalho exaustivas e baixos salários. A crítica aos limites do Estado Liberal faz surgir o Estado de
Bem-Estar Social que busca “materializar” a igualdade, de forma que ela,
além de isonomia (agora ampliada) possa também significar igualdade
material (equidade).
O Direito é construído para que não seja cego às diferenças de acesso,
em questões sociais e econômicas que garantem uma “vida boa” a todos. A
igualdade como equidade implica na criação de diferenças jurídicas que
compensem diferenças materiais. No entanto, sua proposta homogeneizadora também cria problemas, uma vez que o Estado passa por cima da
diversidade social, por vezes de forma tecnocrática e sem ouvir os interessados nas políticas. Assim é que o atual paradigma busca retomar os dois
sentidos anteriores de igualdade (isonomia e equidade) e acrescenta mais
um: a diversidade, é dizer, para algumas situações o Direito não deve trabalhar de forma nem a ser cego às diferenças e nem para a sua eliminação;
ao contrário, deve agir para valorizar/preservar a diversidade (BAHIA,
2017).
Quando se trata da diversidade de orientação sexual e de gênero, a
compreensão dos três sentidos de igualdade é extremamente importante,
particularmente se o tema é tratado em países como o Brasil, recordista
absoluto de crimes contra a minoria LGBTI3 a despeito do que dizem a
Constituição e uma série de Normas Internacionais às quais o país se submete (BAHIA; BOMFIM, 2017).
3. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO (ADO) N° 26 E O MANDADO DE INJUNÇÃO (MI) N°
4733
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O Partido Popular Socialista (PPS) propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26) em face do Congresso Nacional,
com fundamento no art. 5º, incisos XLII, XLI, LIV da Constituição Federal (BRASIL, 1988), perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Na oportunidade, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (ABGLT) impetrou Mandado de Injunção Coletivo (MI.
n. 4.733) também ao STF, em face do Congresso Nacional, de tal forma a
requer a criminalização de todas as formas de LGBTIfobia.
A ADO n° 26 (BRASIL, 2019a) buscou equiparar a LGBTIfobia ao
racismo, sendo que o racismo constitui-se ideologia que prega a superioridade de um grupo em face de outro, não sendo apenas discriminação
em face da cor da pele, mas sim em relação ao gênero, na qual inserem-se então a homofobia e a transfobia, mediante a aplicabilidade da Lei nº
7.716/89 (BRASIL, 1989), que versa sobre a discriminação em razões de
raça, religião, cor, etnia ou procedência nacional4.
O argumento do PPS para que o STF venha reconhecer e decidir
sobre a edição de lei específica para o caso em comento, baseia-se no
princípio da igualdade, uma vez que se há legislação que pune de forma
vertical a discriminação étnica-racial, deve haver também a que puna a
discriminação por orientação sexual, haja vista que o texto constitucional
dispõe que a “[...] lei punirá qualquer atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais”, conforme prevê o art. 5º, inciso XLI da CFRB/1988.
As duas ações enfrentam problemas com relação a um princípio
constitucional, qual seja o princípio da reserva legal expresso no art. 5º,
XXXIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que determina que não
haverá crime sem lei que antes o defina, ou seja, nenhuma criação de tipo
penal deverá ser feita sem que haja edição de lei para tanto.
Importante mencionar que nas duas ações o que se pede não é criminalização da homofobia e transfobia por meio da analogia, mas sim, pede-se que seja efetivada a criminalização mediante a atividade legislativa, o
que não fere o referido princípio, haja vista que a medida para equipará-lo
ao racismo trata-se apenas de ação provisória até que haja a efetivação
mediante a criação de lei pelo Legislativo.
3.1. Tramitações das ações
Ambas as ações tramitaram no STF, sendo que o MI n° 4.733 (BRA-
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SIL, 2019b) foi distribuído em 10 de maio de 2012, e a ADO n° 26 (BRASIL, 2019a) no dia 19 de dezembro de 2013, tendo movimentações distintas antes da decisão de 13 de junho de 2019.
Dessa maneira, várias entidades requereram participar do julgamento como amicus curiae. De tal forma que na ADO n° 26 (BRASIL, 2019a)
foram aceitas a maioria das entidades como amicus curiae, com exceção
da Associação Eduardo Banks.
Em relação ao MI n° 4.733, tendo ainda como relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, em 24 de outubro de 2019 teve decisão monocrática pelo seu não conhecimento. Em sede de recurso, a ABGLT interpôs
Agravo Regimental, pelo qual se manifestou a Procuradoria Geral da República:
O Ministério Público Federal opina pelo provimento do
agravo, para que se conheça do mandado de injunção e se
defira em parte o pedido, para o efeito de considerar a homofobia e a transfobia como crime de racismo e determinar
a aplicação do art. 20 da Lei 7.716/1989 ou, subsidiariamente, determinar aplicação dos dispositivos do Projeto de Lei
122/2006 ou do Projeto de Código Penal do Senado, até que
o Congresso Nacional edite legislação específica. (BRASIL,
2018).
Em 17 de agosto de 2016, o ministro relator da ação foi substituído, passando a ser então o Ministro Edson Fachin que, após recebido o
parecer da Procuradoria Geral da República (PGR), passou a conhecer
o presente Mandato de Injunção intimando as partes para novas manifestações, momento no qual novamente a PGR se manifestou acerca da
demanda se posicionando por seu provimento em parte.
A ADO n° 26 (BRASIL, 2019a) teve como relator desde o início o
Ministro Celso de Mello, as movimentações no mérito da ação só foram
ocorrer no ano de 2018, onde foi decidido pelo julgamento em conjunto
com o MI. n. 4.733 (BRASIL, 2019b), todas as anteriores consistiam em
ingressos na demanda via amicus curiae e demais atos procedimentais.
O julgamento de ambas as demandas se iniciou no dia 13 de fevereiro de 2019, onde foram ouvidas as partes devidamente representadas, com voto do relator da ADO. n. 26 (BRASIL, 2019a) Ministro Celso
de Mello, que votou pelo provimento em parte da demanda, discordando
do pedido de pretensão reparatória em face do Estado bem como discor-
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dando do pedido de que o STF “legislasse” sobre a matéria. O julgamento
foi suspenso após o voto do relator e foi retomado no dia 21 do mesmo
mês. Assim como o relator, os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso votaram pelo conhecimento em parte da demanda, nesse sentido, julgando-a parcialmente procedente (BRASIL, 2019a).
No tocante ao MI. n. 4.733 (BRASIL, 2019b), o ministro relator, Ministro
Edson Fachin votou pela procedência parcial do mandado, e votaram no
mesmo sentido os ministros Celso de Mello, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. O julgamento das duas ações foi novamente suspenso, com
retomada no dia 23 de maio de 2019.
No julgamento do dia 23 de maio o ministro Marco Aurélio não
reconheceu a omissão legislativa por parte do Congresso Nacional (BRASIL, 2019a). Quanto aos demais votos, tanto na ADO. n. 26 (BRASIL,
2019a) quanto no MI. n. 4733 (BRASIL, 2019b), a ministra Rosa Weber e
o ministro Luiz Fux acompanharam os votos dos respectivos relatores. O
julgamento foi novamente suspenso.
Retoma-se no dia 13 de junho de 2019, essa por sua vez, data de decisão final. A decisão deu provimento parcial à ADO n° 26 por maioria de
votos, conferindo à mesma eficácia geral e efeito vinculante, nos seguintes
termos:
[...] a) reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa
destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se
referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, para
efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT; b)
declarar, em consequência, a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União; c) cientificar o Congresso Nacional, para os fins e efeitos a que se
refere o art. 103, § 2º, da Constituição c/c o art. 12-H, caput,
da Lei nº 9.868/99; d) dar interpretação conforme à Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que
seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais
definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação
autônoma, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na
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dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso
Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em
atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do
grupo LGBT, em razão de sua orientação sexual ou de sua
identidade de gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais
daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão; e e)
declarar que os efeitos da interpretação conforme a que se refere a alínea “d” somente se aplicarão a partir da data em que
se concluir o presente julgamento, nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Dias
Toffoli (Presidente), que julgavam parcialmente procedente a
ação, e o Ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. (BRASIL, 2019a).
Importante mencionar que as várias especulações e afirmativas acerca de lideranças religiosas quanto à alegação de ferimento ao direito de
pregar, a decisão também deixou em evidência que a criminalização da
LGBTIfobia em nada prejudicará esse direito, haja vista que possuem esse
direito resguardado constitucionalmente, do qual podem pregar e celebrar seus cultos de forma livre, professando suas convicções baseadas em
livros e códigos sagrados independentemente de estarem ou não em espaço público ou privado, com a condição de que tais pregações e discursos
não façam incitação à discriminação e hostilidade para com essa minoria.
Quanto ao enquadramento no conceito de racismo, a decisão trouxe:
[...] 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente
biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e
destinada ao controle ideológico, à dominação política, à
subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade
e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que
detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à
condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos,
em consequência de odiosa inferiorização e de perversa
estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão
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do sistema geral de proteção do direito, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não subscreveu a tese proposta. [...]
Plenário, 13.06.2019. (BRASIL, 2019a).
Em relação ao MI n° 4.733:
O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de injunção, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não admitia a
via mandamental. Por maioria, julgou procedente o mandado de injunção para (i) reconhecer a mora inconstitucional
do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, com efeitos prospectivos, até que o Congresso Nacional venha a legislar a
respeito, a Lei nº 7.716/89 a fim de estender a tipificação
prevista para os crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, nos termos do voto do Relator, vencidos,
em menor extensão, os Ministros Ricardo Lewandowski
e Dias Toffoli (Presidente) e o Ministro Marco Aurélio,
que julgava inadequada a via mandamental. Plenário,
13.06.2019. (BRASIL, 2019b).
O voto do Ministro Marco Aurélio seguiu diferente da maioria,
o mesmo não reconhecia a mora e a omissão legislativa do Congresso
Nacional e tão pouco que o mandado de injunção era o instrumento
correto para solicitar os pedidos (BRASIL, 2019b). Por sua vez, o Ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a conduta da homofobia e
transfobia não poderiam ser enquadrados no crime de racismo pelo
Judiciário, haja vista que isso deve ser feito pelo Legislativo. O Ministro Dias Toffoli seguiu o entendimento, se posicionando de forma
contrária. No entanto, os votos foram vencidos pela maioria e as demandas foram providas.
Desta forma, ficou decidido que a LGBTIfobia constitui-se em espécie de racismo, devendo ser enquadradas como tipo penal definido
na Lei do Racismo – Lei nº 7.716/1989 – até que o Congresso Nacional
possa editar lei acerca da matéria de forma especificada. A mora e a
omissão legislativa também ficaram reconhecidas. Um dos fundamentos
presentes tanto na pretensão das demandas quanto no voto do Min. Celso
de Mello é que as decisões aqui citadas nada mais fazem do que dar seguimento àquilo que o STF decidiu no Habeas Corpus n° 82.424/RS em que
declarou a existência de um Racismo Social que deve ser combatido5-6.
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4. TEORIA DE JOHN RAWLS
John Rawls (2000), em sua obra Liberalismo Político, afirma que no
período moderno houve três grandes processos históricos que influenciaram a construção da sua concepção da filosofia moral e política. O primeiro deles é a Reforma do séc. XVI, que fragmentou aquilo que se entendia como Unidade Religiosa e, a partir de então, inicia-se o pluralismo
religioso (RAWLS, 2000a, p. 30). Este é considerado, para o autor, aquele
que alimenta os outros tipos de pluralismo para, então, se tornar uma
característica permanente nas culturas a partir do séc. XVIII (RAWLS,
2000a, p. 30).
Outras questões que foram apontadas pelo autor foram os movimentos de centralização dos Estados modernos, junto ao surgimento da ciência moderna – apesar de que, insiste, foi a Reforma que moldou de forma
mais profunda o que ele chama de “espírito da modernidade”7 (RAWLS,
2000a, p. 30). Assim, com a existência de diversas religiões dentro de um
mesmo Estado-nação começaram as questões sobre as diversas possibilidades da sua convivência dentro da mesma sociedade (RAWLS, 2000a, p.
30).
Segundo Rawls, o pluralismo não deve ser encarado como algo não
desejável ou um desastre, mas como “o resultado natural das atividades
da razão humana sob instituições livres e duradouras” (RAWLS, 2000a,
p. 30). Rawls toma a modernidade como acontecimento que rompeu com
uma visão de mundo unificada, coerente e baseada na autoridade, instaurando um pluralismo de visões morais, religiosas e filosóficas que configura a condição incontornável das democracias contemporâneas (SILVA,
2014, p. 235). Rawls objetiva, com a proposição de uma teoria, trazer uma
concepção política de organização das bases da sociedade e também das
próprias (inter)relações entre esses cidadãos, de tal que forma que, dentro dessa concepção, consiga abranger os defensores das mais diversas e
divergentes concepções de mundo, que podem ser racionalmente contraditórias entre si.
Assim, na mesma obra, o autor questiona como seria possível “existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e
iguais que se encontram profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis, embora incompatíveis entre si?”8 (RAWLS, 2000a, p. 7).
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A resposta apresentada pelo autor é o pluralismo e a tolerância liberal, sendo que o primeiro é a existência de diversas e diferentes concepções contraditórias entre si que convivem na mesma sociedade. De
tal maneira, que esse pluralismo9 é entendido como definitivo, pois que
resultou de um processo de desenvolvimento da sociedade, que não pode
ser suprimido nem pela violência ou pela opressão10 (RAWLS, 2000b, p.
181) e, ao se assumir o pluralismo deve tê-lo como parâmetro e, também,
promovê-lo enquanto política. Por sua vez, a tolerância liberal é uma projeção política da sociedade que deve ser seguida pela população dentro do
espaço de tomada de decisão, como é explicado:
A tolerância liberal pode ser compreendida com um ideal
político de uma sociedade democrática por duas perspectivas: (1) como um ideal que concerne às instituições que
compõem a estrutura de base da sociedade e que são responsáveis pelas decisões políticas fundamentais e (2)
como um ideal das pessoas na condição de cidadãos, de
representantes eleitos e de juízes no sentido de exercerem
uma responsabilidade deliberativa em algum espaço público de tomada de decisão.
Nesse sentido, a tolerância liberal informa que uma comunidade política deve ser capaz de acomodar as diversas concepções de bem viver completamente contraditórias, mas,
ainda sim, razoáveis dentro de uma sociedade. A coexistência entre os indivíduos que possuem perspectivas profundamente diferentes sobre o bem viver pressupõe a liberdade
de ação individual como fundamento da autonomia política
em sociedades plurais. (CAMILLOTO; CAMILLOTO, 2017,
p.28-29) (sem grifos no original).
Desta forma, esses dois conceitos acima articulados devem subsidiar
a ação da Razão Pública11, que é o dever moral para que os cidadãos que
tenham doutrinas abrangentes tenham de justificar na arena pública suas
concepções, que podem ou não ser generalizadas dentro de uma sociedade democrática justa (RAWLS, 2000a, p. 175). Como apresenta o autor:
A razão pública é característica de um povo democrático: é a razão
de seus cidadãos, daqueles que compartilham o status de cidadania igual.
O motivo de sua razão é o bem do público: o que a concepção política de
justiça exige da estrutura básica de instituições da sociedade, e dos propósitos e fins que devem servir. A razão pública, então, é pública de três
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maneiras: como a razão dos cidadãos como tais, é a razão do público;
seu assunto é o bem do público e questões de justiça fundamental; e sua
natureza e conteúdo são públicos, sendo dados pelos ideais e princípios
expressos pela concepção de justiça política da sociedade, e conduzidos
abertos a serem vistos com base nisso (RAWLS, 1997, p.93).
De tal maneira que o autor estrutura a razão pública em preceitos
basilares:
(1) as questões políticas fundamentais às quais se aplica; (2)
as pessoas a quem se aplica (funcionários do governo e candidatos a cargo público); (3) seu conteúdo como dado por
uma família de concepções políticas razoáveis de justiça;
(4) a aplicação dessas concepções em discussões de normas
coercitivas a serem decretadas na forma de lei legítima para
um povo democrático; (5) a verificação pelos cidadãos de
que os princípios derivados das suas concepções de justiça
satisfaçam o critério de reciprocidade (RAWLS, 2000a, p.
175).
A razão pública é exercida para a justificação daquelas ideias em espaços institucionalizados de debate público, o que o autor chama de fórum político público, que tem sua divisão em 3 partes: (i) no discurso dos
funcionários de governo (ou que representam este), enquanto pertencentes ao Legislativo e ao Executivo; (ii) no discurso de candidatos a cargos
públicos e de seus chefes de campanha; (iii) no discurso e decisões dos
juízes nas suas discussões, sobretudo daqueles que compõem um tribunal supremo, visto que atuam como salvaguarda da constituição (RAWLS,
2000a, p. 175).
Assim sendo, para preservar a pluralidade de sujeitos no intuito de
reconhecer as diversas formas de vida boa, tanto a comunidade de sujeitos, como a estrutura básica da sociedade devem agir conforme a moralidade política e em cooperação (RAWLS, 2002, p. 652).
A partir do exercício da razão pública, fundamentada na tolerância,
a estabilidade da sociedade poderá ser mantida (PETRONI, 2012, p. 82),
sendo que as instituições públicas, por meio da centralidade de poder e do
uso da coerção normativa devem se responsabilizar pela eliminação das
desigualdades com base em uma justificação pública e que seja reconhecida pela comunidade.
Neste contexto, Rawls atribui o exercício da razão pública ao fórum
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político público institucionalizado, em um contexto de legitimidade democrática, ou seja, com base em um conjunto de direitos fundamentais
e da justiça social que possam ser aceitos por todos e publicizados, aos
cidadãos pelos espaços institucionalizados (PETRONI, 2012, p. 103).
Portanto, quando o objeto discursivo for à garantia de tais liberdades
e dos direitos fundamentais, o uso da coerção normativa somente será
legítimo se for proferido publicamente e justificável perante aos cidadãos
de maneira razoável.
Logo, a razão pública, segundo o liberalismo político de Rawls, viabiliza o uso da coerção em matéria constitucional ao buscar a equidade
para as pessoas morais em uma sociedade em cooperação, em razão dos
princípios constitucionais e da justiça social enquanto argumentos de justificação substancial.
Assim, a estabilidade da sociedade seria mantida diante de uma justificativa normativa, bem como as instituições públicas iriam tolerar as
diversas concepções de bem e promover a pluralidade de sujeitos ao sustentar suas razões em busca das garantias sociais.
Nesse sentido, ressalta-se que a razão pública possui limites e não
se aplica a todas as questões políticas, mas apenas às que envolvam fundamentos constitucionais e questões de justiça básicas (RAWLS, 1997, p.
94). Assim, a estrutura básica ao fundamentar suas decisões deve justificar aos membros da sociedade suas razões de forma razoável e justa,
tendo por base os princípios substantivos de justiça escolhidos na posição
original, bem como os princípios fundamentos iguais ao praticar a razão
pública (RAWLS, 1997, p. 9-10).
Tais fundamentos constitucionais estão ligados aos princípios que
estruturam o governo e o processo político, bem como os direitos básicos
e liberdades de cidadania. Já as questões de justiça básica seriam questões
de justiça distributiva, relacionadas à liberdade de movimento e igualdade
de oportunidades, bem como as bases do autorespeito (RAWLS, 1997, p.
13).
Diante disso, a estrutura básica da sociedade possui duas importantes funções, quais sejam:
No primeiro papel que estrutura as especificidades e assegura os direitos e liberdades fundamentais iguais dos cidadãos
e institui apenas procedimentos políticos. No segundo, esta-
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belece as instituições secundárias de justiça social e econômica apropriadas aos cidadãos como livres e iguais (RAWLS,
1997, p. 14, tradução nossa).
Assim, o Poder Público não deve ser neutro e tolerar as desigualdades sociais existentes em uma sociedade injusta, devendo promover a
equidade quando a igualdade de oportunidades não for praticada pelos
membros da sociedade ao deixarem de cooperar com a comunidade. Essas construções são feitas e realizadas no espaço da razão pública. De tal
forma que:
No caso de aplicação da razão pública pelo Judiciário, cabe
aos magistrados elaborar e expressar, em suas sentenças fundamentadas, a melhor interpretação da Constituição de que
sejam capazes, e os juízes não podem invocar a própria moralidade pessoal, nem os ideais e as virtudes da moralidade
geral, nem suas doutrinas religiosas ou filosóficas, tampouco
podem citar valores políticos de modo indiscriminado. Devem recorrer aos valores políticos que julgam fazer parte do
entendimento mais razoável da concepção pública e de seus
valores políticos de justiça e razão pública (...). Observe o
que o autor completa a respeito: “O papel do tribunal nisso
é parte da publicidade da razão e constitui um aspecto do
papel amplo, ou educativo, da razão pública” (...). (BONFIM;
PEDRON, 2017, p. 215).
De tal forma que o Tribunal deve ter como base os valores sociais
e políticos da razão pública no ato da construção da decisão (BONFIM;
PEDRON, 2017, p. 214) e sua decisão será revestida de autoridade sobre
questões políticas consideradas fundamentais para aquela construção democrática da sociedade em que deve se pautar pela intepretação adequada
da constituição (RAWLS, 2000a, p. 175).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente aos conceitos apresentados, inicialmente, ressalva-se que
como é uma ação de matéria constitucional de competência do Supremo
Tribunal Federal (que tem a função de salvaguardar a constituição), este
mostra-se como um espaço de “fórum político público institucionalizado”, em que seus agentes devem respeitar a Razão Pública12.
Dessa forma, a decisão que criminaliza a LGBTIfobia dada na ADO.
n. 26 e no MI. n. 4733 é uma questão fundamental (violência contra um
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grupo determinado de pessoas) em que a violação de liberdades fundamentais (como é o exercício da sua autonomia privada) inviabiliza o critério de reciprocidade e, dentro desse espaço institucional, teve, no caso
concreto analisado, a participação de diversas interessados no julgamento
das ações com concepções completamente contraditórias entre si, de tal
maneira a garantir um debate qualificado dentre aqueles que são “interessados”, que exerceram no julgamento o papel de “amicus curie”. De igual
modo, que o espaço de dar e receber razões foi construído, mesmo que os
ministros já tenham levados seus votos prontos13, de forma que o debate
institucionalizado foi realizado entre proponentes, PGR, “amici curiae” e
os onze Ministros. A decisão reflete o fato do pluralismo, tal como acima
trabalhado com Rawls e da igualdade como diversidade: faz parte de uma
conquista do constitucionalismo que nos reconheçamos, ao mesmo tempo, como iguais e como diversos.
Assim, tem-se que foi respeitado o pluralismo (inclusive com a presença de entidades religiosas que se manifestaram contrariamente à criminalização), pois, mesmo com a decisão, ainda se tem a possibilidade
da coexistência de doutrinas morais completamente contraditórias entre
si, sendo que a conduta criminalizada não impede o exercício da liberdade de expressão, mas criminaliza práticas de discurso de ódio. O legado
da Reforma, de reconhecer que a sociedade não é um bloco monolítico
quanto a questões morais é, justamente, a garantia para que violações à
integridade física ou moral de alguém por razões de orientação sexual e de
identidade de gênero não possam ser toleradas. Parece contraditório, ao
revés, ver alguns representantes do legado da reforma protestante demandando um pseudo-direito à ofensa ou pior: um pseudo-direito a tratar o
outro como menos possuidor dos mesmos direitos que a maioria, quando
aquele movimento do séc. XVI defendia, justamente, a tolerância com o
diferente no sentido de que o “diferente” pudesse existir na plenitude de
sua “diferença”.
Do mesmo modo que numa sociedade plural devem se permitir
as diversas formas de respeito e afeto sem que isso se torne motivo para
agressões e mortes, visto que a liberdade dos sujeitos se relacionarem entre si e com os outros (com as suas concepções morais de bem viver) é
um aspecto fundamental para o seu livre desenvolvimento, resguarda-se
que concepções completamente contraditórias possam existir desde que
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sejam razoáveis (que é a possibilidade de justificação daquelas condutas
na arena pública) e não firam a liberdade alheia.
Dessa forma, a criminalização da LGBTIfobia foi julgada por oito
favoráveis e três contrários, em que houve a fundamentação das razões
como uma forma de justificação pública e legítima. Neste sentido, a existência de fundamentos determinantes das decisões como forma de verificar as razões adotadas pelo STF no ato é entender que as estruturas dessas
instituições estão abertas e coerentes com os princípios de uma sociedade
democrática.
Retomando Rawls, é preciso remarcar que a ideia de “tolerância liberal” é um ideal político de qualquer sociedade moderno-ocidental e que
ela existe, justamente, para que as instituições possam resguardar os direitos de forma contramajoritária. Sendo o Parlamento o lócus por excelência de discussão das diversas concepções de vida boa, ele, no entanto,
funciona pelo princípio majoritário, de forma que, não havendo acordos
(concessões recíprocas), a vontade da maioria sempre prevalece. Logo,
cabe aos Tribunais a função de exercer o contraponto à maioria quando
para resguardar o direito de “igual respeito e igual consideração” à minoria. Foi o que fez o STF, como buscamos mostrar, ao criar mecanismos
para que a diversidade seja reconhecida e protegida contra a violência.
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'Notas de fim'
1		 Como já foi apresentado em outras oportunidades: “A homofobia é uma atitude hostil, rude e/ou agressiva com pessoas homossexuais (...). Quando se expande o
conceito para a LGBTIfobia se expande tais ações para as travestis, transexuais, intersexuais, bissexuais ou aqueles que são “confundidos” com esses grupos e são alvos de tais
atitudes. Quando se trata da vida sexual das sujeitas e dos sujeitos o comportamento
ou expressão de gênero que não se enquadra com aquela hetero-cis-normativo – que é
imposto pela sociedade moderna –, seja esse considerado uma relação de vida privada
ou pública (tendo em vista que as manifestações das relações sexuais são consideradas
atos privados, entretanto a manifestação de afeto pode ser um ato público e via de regra
as violências são nos espaços públicos), deve, numa sociedade livre, plural e democrática
ser exercidos sem formas delimitadoras, impositivas ou tratamentos diferenciados daquelas estabelecidas como padrão. Dessa maneira, trata-se de uma questão de Igualdade
Material entre as sujeitas e os sujeitos, pois se deve ter o tratamento igual e sem diferen-
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ciação dos indivíduos por conta da sua identidade de gênero ou orientação sexual (...).
Entretanto, o que ocorre é diferente, pois os indivíduos eleitos por aqueles fora do seu
padrão (ou não) sofrem LGBTIfobia por expressarem seus afetos e carinhos em locais
públicos, sendo que tal agressão tem que ser entendida como um fenômeno complexo e
variado (...) que perpassam a subjetividade dos indivíduos agressores (por se sentirem no
direito de agredir) e, diretamente, daqueles que sofrem (e morrem) com aquela agressão
que lhes é dirigida. De tal forma, que essa complexidade de tais ações violentas também
deve ser interpretada nas implicações sociais que acarretam. Uma vez que tal violência
contra a população LGBTI pode se caracterizar por um sentimento de medo, aversão e
repulsa, mas também, de uma forma mais branda, se manifesta com um caráter social
que são marcadas por atitudes de desprezo, isolamento, silenciamento, ocultação entre
outros, sendo essa uma forma de temer e categorizar o outro que não se identifica com
o padrão de sexualidade e orientação sexual imposto (...).” (BOMFIM; BAHIA, 2019, p.
218-219).
2
Ressalta-se que por um recorte metodológico, não será objeto deste estudo
a questão da legitimidade do STF para atuar como julgador ativo se é ou não ativismo
judicial (ou mesmo judicialização da política). A questão tratada é a descrição da tramitação do julgamento e sua adequação com a teoria de John Rawls, dentro dos conceitos
tratados.
3
A violência pode ser percebida em diferentes lógicas, ações, etapas ou momentos. De toda sorte que nem todo comportamento humano é violento, ele pode se tornar
violento na medida em que adquire formas opressivas e intimidadoras perante aquele
outro a quem se dirige aquele ato. Pierre Bourdieu (2002) cunhou tal comportamento
sendo a violência simbólica”, de modo que os indivíduos passam a naturalizar ou mesmo
aceitar aquelas condutas sociais, mesmo que aquilo o atinja diretamente ou seja violento.
O próprio meio ou a sociedade legitima algum comportamento aquele é parte deste(s) e
como consequência pode formar alguns modelos e instituí-los o entendimento da vida
social, de tal forma que incorporam aqueles comportamentos violentos como “normais”
(BOMFIM; VALADARES e RECH, 2018, p. 78), como pode ser um comportamento naturalizado que dentro daquele contexto não se considera violento, entretanto se mostra
extremamente nocivo, como exemplo tem o caso de comportamento LGBTIfóbico de
estudantes de república na cidade de Ouro Preto ao excluir algum por sua orientação
sexual ou identidade de gênero por não se adequar aquele perfil da casa. (BOMFIM;
SILVA; BAHIA, 2019, p. 169). Em 2017, o relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia
mostrou que 445 LGBTI morreram no Brasil vítimas da LGBTIfobia, sendo que foram
387 assassinatos e 58 suicídios (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018). Nota-se um aumento
de 30% em relação a 2016, quando foram registradas 343 mortes (GRUPO GAY DA
BAHIA, 2018). Até o dia 31 de dezembro de 2018 foram registrados 163 travestis, homens trans e mulheres trans morta/os, segundo levantamento diário da ANTRA. (BOMFIM; SILVA; BAHIA, 2019, p. 160).
4
O PPS pediu: a) que a homofobia e a transfobia sejam enquadradas no conceito de racismo, e venha ser reconhecidas como atos atentatórios a direitos e liberdade
fundamentais; b) que seja reconhecido o estado inconstitucional da mora do Congresso
Nacional em face da não aprovação de lei que criminalize especificamente a homofobia e
a transfobia, uma vez que já se passaram mais de 25 (vinte e cinco) anos de promulgação
da Carta Magna e levando em consideração que o Projeto de Lei nº 122/2006 já está há
mais de 13 (treze) anos em discussão em aprovação; c) a fixação de prazo razoável para
que o Congresso Nacional edite norma ou caso entenda como desnecessário, que exerça
sua função atípica de legislar e considere como crime a homofobia e a transfobia; d) a
fixação da responsabilidade civil do Estado, incluindo os parlamentares omissivos, em
face da responsabilidade objetiva do art. 37, §6º da CF/88 (BRASIL, 1988), para todos
as vítimas de agressões e violência homofóbica e transfóbica em face da omissão inconstitucional; e) em caso de não equiparação ao racismo ou previsão de crime pelo STF,
que possa o referido Tribunal reconhecer o estado inconstitucional de mora objetiva do
Congresso Nacional e que possa o mesmo ser comunicado.
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5
O “racismo social” é definido como a utilização de estigmas que atentam contra os princípios que se organizam a sociedade humana, baseada na respeitabilidade, na
dignidade do ser humano e no seu direito a convivência pacífica no meio social. Como se
traz: “O crime de racismo, portanto, tem um cunho sociopolítico no qual o bem jurídico
tutelado são todas as manifestações de inferioridade de um grupo de indivíduos a outro
grupo. Manifestações essas que são motivadas pelas mais diversas formas de discriminação em virtude de origem étnica, religiosa, confessional, antropológica, biológica. Em
verdade, conforme se recolhe do voto do ministro Celso de Mello no julgamento do
HC 82.424/RS, o racismo tutela o vínculo comum da espécie humana: “Sem qualquer
hierarquia ou distinção de origem, de raça, de orientação confessional ou de fortuna,
somos todos pessoas, essencialmente dotadas de igual dignidade e impregnadas de razão
e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos projeta, em unidade solidária,
na dimensão incindível do gênero humano”.” (SILVA, BAHIA, 2015, 197)
6
Como traz Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2019, p. 34): “(...) tendo o STF afirmado que racismo é toda ideologia que pregue a inferioridade um grupo relativamente
a outro (HC nº 82.424/RS), consagrado assim o conceito de “racismo social” para que
o racismo não se tornasse “crime impossível” ante o Projeto Genoma ter acabado
com a crença forte até então de que a humanidade seria composta de “raças biologicamente distintas entre si”, percebe-se que a homofobia e a transfobia são espécies
do gênero racismo, donde devem ser criminalizadas da mesma forma. O crime
de discriminação “por raça”, nesse acepção social do termo “racismo”, em interpretação
evolutiva (porém literal, dentro dos limites semânticos do termo “raça”), já abarcaria
a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero.”
7
Adota-se, dentro desse ensaio, o conceito de modernidade como aquele adotado por Jonh Rawls na referida obra, entretanto não se mostra como o conceito adotado
pessoalmente pelos autores em trabalhos que dialogam com outras teorias que, presumidamente, questionam o início, duração e conceituação da própria modernidade.
8
Adverte-se que “doutrina abrangente não pode servir de base, de fundamentação pública para a concepção de justiça social, e se esta só é possível e legítima se obter a
aceitação por parte das doutrinas abrangentes e de seus defensores, conclui-se que uma
concepção de justiça social não pode ser, ela própria, uma doutrina abrangente” (DANNER, BAVARESCO, 2010, p. 16).
9
O pluralismo é trazido por Camilloto e Camilloto (2017, p.26) como: “Segundo Rawls, o fato do pluralismo reside na ‘existência de uma pluralidade de doutrinas
abrangentes incompatíveis entre si’ (...). Acrescenta que ‘uma pluralidade de doutrinas
abrangentes incompatíveis entre si é o resultado normal do exercício pelos cidadãos de
sua razão no seio das instituições livres de um regime democrático constitucional’ (...).
Uma construção democrática de sociedade, com finco na ideia de justiça social, não se
coaduna com a homogeneidade ou unidade dos cidadãos, requerendo a diversidade de
modos de ser e estar no mundo, ou seja, a pluralidade de concepções abrangentes de
mundo. (...) O pluralismo seria, portanto, o resultado e o exercício do direito de liberdade.”
10
A título de reflexão, qual (ou se) é o fator limitante desse pluralismo que – para
garantir a sua existência – tem que se garantir enquanto não passível de questionar existência? É possível ser plural, sem garantir a existência do outro plural que questione a sua
existência? A resposta, longe de ser conclusiva, mas uma afirmação no âmbito da arena
pública que flexibilize o fato do pluralismo é, em si, totalizante, pois carrega consigo o
desejo que não exista aquela diferença no outro, que lhe é tão cara dentro de uma sociedade democrática liberal. Então, conclui-se que uma doutrina que questiona ou exclui o
pluralismo não é razoável dentro desta sociedade.
11
“O conceito de razão pública (public reason) está intimamente ligado ao fundamento de uma sociedade democrática justa. A razão pública se apresenta na teoria
da justiça como imparcialidade como elemento central de sua composição, seja para
aplicação no âmbito institucional, no ato da decisão das instituições públicas que são
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regulamentadas por uma Constituição democrática, seja no ato individual, da pessoa
ao professar seus valores e realizar a defesa de seus interesses de maneira a exercitar seu
dever de civilidade. Para sua própria existência, essa razão necessita da virtude política,
que é imprescindível para a construção de instituições políticas justas. Exercitar o ato
de dar e pedir razões, não somente de dar e aceitar razões, mas de cobrar, fiscalizar e
verificar a legitimidade de dada decisão com base na justificação pública das instituições
democráticas é parte do dever de civilidade e constitui papel central da razão pública.
Do ponto de vista normativo constitucional, a construção do sentido normativo para
as práticas sociais deve ser feita através do uso da racionalidade que passa pelo crivo da
intersubjetividade.” Completam ainda: “A razão pública capacita a democracia constitucional a reconhecer direitos e a legitimar a formação política das instituições públicas.
Ela se configura como a razão dos cidadãos, que, como corpo coletivo, exercem o poder
político uns sobre os outros ao aprovar leis e emendar sua Constituição, aplicando-se
somente a questões que envolvem os elementos constitucionais essenciais e questões de
justiça básica (...).” (BONFIM; PEDRON, 2017, p. 211)
12
Embora haja posições contrárias, como de Bruno Camilloto que o tendo em
vista o atual exercício de construção do debate considera que o Poder Judiciário não é
um caso exemplar de razão pública (CAMILLOTO, 2017).
13
Como traz BONFIM, PEDRON (2014, p. 221): “A regra é que os Ministros não
dialogam, não há oposição de razões no ato decisório, o que conduz a uma decisão que se
compõe pelo conjunto de votos individuais, ou ainda, por um solipsismo metodológico
que o próprio Rawls (2011), em O Liberalismo político, já deixou para trás.” E, ainda
continuam: “Rawls abre-nos as portas para pensarmos a insuficiência desse modelo de
decisão institucional, cabendo em outra oportunidade a apresentação de novos estudos
e conclusões para a (re)construção da atividade jurisdicional nos tribunais, principalmente no STF, sobre as bases de uma teoria democrática” (BONFIM, PEDRON, 2017, p.
222).
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RESUMO:
O presente artigo expõe como a noção de desacordo em Hobbes e sua crítica à democracia escapam
à análise de Waldron. Primeiro, apresenta o argumento de Waldron, distinguindo dois modelos de legislação, uma pautada na soberania absoluta e outra, no
direito dos povos. Depois, desenvolve o argumento
de Hobbes sobre como o desacordo como discórdia,
risco para a existência política que desponta da assembleia-democrática, precisa ser desaconselhada;
esclarecendo, igualmente, que desaconselhar não implica ilegitimidade da democracia em Hobbes. Con-
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clui que Waldron não compreende o desacordo em Hobbes, bem como
que o descreve de modo demasiadamente fechado a um modelo monárquico.
ABSTRACT:
This Paper exposes how Hobbes’ notion of disagreement and his
critique of democracy escape Waldron’s analysis. First, it presents Waldron’s argument, distinguishing two models of legislation, one based on
absolute sovereignty and the other on the rights of peoples. Then, it develops Hobbes’ argument about how disagreement as discord, a risk to
the political existence that emerges from the democratic assembly, needs
to be advised against; explaining that advising against does not imply illegitimacy of democracy in Hobbes. It concludes that Waldron does not
grasp the disagreement in Hobbes and that he describes him too close to
a monarchical model.
RESUMEN:
Este artículo expone cómo la noción de desacuerdo de Hobbes y
su crítica a la democracia escapan al análisis de Waldron. Primero, presenta el argumento de Waldron, que distingue dos modelos de legislación,
uno basado en la soberanía absoluta y el otro, sobre los derechos de los
pueblos. Luego, desarrolla el argumento de Hobbes sobre cómo el desacuerdo como discordia, un riesgo para la existencia política que emerge
de la asamblea democrática, debe ser desaconsejado; aclarando, además,
que desaconsejar no implica ilegitimidad de la democracia en Hobbes.
Concluye que Waldron no entiende el desacuerdo en Hobbes, y que lo
describe demasiado cerca de un modelo monárquico.
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Democracia; Legislação assemblear; Desacordo; Waldron; Hobbes.
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Democracy; Legislation by Assembly; Disagreement; Waldron; Hobbes.
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1. INTRODUÇÃO
Jeremy Waldron é um dos mais relevantes jusfilósofos da atualidade.
Sua obra abundante, ainda pouco discutida no Brasil, abrange, na teoria
do direito, uma defesa normativa do positivismo jurídico e do Estado de
Direito1, e, na teoria política, uma crítica ao ativismo judicial em nome do
princípio majoritário, refletindo sobre a instituição capaz de equacionar
o desacordo permanente de uma sociedade pluralista, que não dispõe de
uma metaética objetiva para orientar moralmente a política2. Ademais,
sua produção alcança questões de moralidade política, como terrorismo
e discurso de ódio, uma concepção própria de dignidade humana3, com
incursões em temas clássicos da filosofia política4.
Em um de seus livros mais importantes, Law and Disagreement,
Waldron expõe sua reflexão sobre a ordem jurídica, trazendo para o centro do debate a legislação. Tema central desse novo horizonte de reflexão,
que se abre a partir do retorno a um diálogo entre direito e política, é o
debate institucional sobre as assembleias legislativas. Primeiramente, porque Waldron tem em mente uma defesa da democracia, cujos princípios,
embora possam parecer bastante evidentes – tais como igualdade, tolerância, liberdade de expressão e vontade popular –, podem, na prática, ser
progressivamente esquecidos e negados, mesmo institucionalmente. Daí
a importância da retomada da assembleia legislativa, que constitui uma
instituição de função imprescindível para uma democracia e seu procedimento, por ser o âmbito central no debate sobre os direitos em geral.
Em segundo lugar, os direitos têm uma função de identidade, isto
é, eles são “para nós” e surgem “dentre nós”, nós que formamos uma sociedade organizada. Disso, pode-se afirmar que, em sua função política,
um Estado democrático deve estar atento às instituições que são legitimadas para expressar essa “identidade”. Isto decorre, segundo Waldron,
da democracia ser pelo menos um procedimento de como decidir politicamente algumas questões que concernem a todos, e não há razão para
pensar que a produção da lei não seja o caso (Waldron, 1999b, p. 283).
A relevância dada à democracia-procedimento atrai de volta o tema das
assembleias legislativas para o centro do debate sobre direitos.
Isso é, resumidamente, o motivo de as assembleias deliberativas, lugar do bom desacordo, importarem para o direito e sua relação com a
democracia.
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O capítulo específico em que Waldron apresenta sua reflexão sobre as
assembleias é o terceiro de Law and Disagreement, intitulado Legislation
by Assembly. Nele, Waldron explica a origem da instituição “assembleia”,
não vinculada diretamente com a democracia, mas com um modelo medieval e costumeiro. Ao mesmo tempo, relaciona a ideia medieval-costumeira da Lex Terrae com a democracia, articulando o surgimento da
assembleia a uma dispensa da necessidade de ter como fonte da lei um
terceiro soberano, como se a cidade fosse seu próprio príncipe. Nesse momento da obra, Waldron erige uma crítica a esse modelo concentrado no
soberano, e elogia o modelo costumeiro, separando esses dois modelos
como se o primeiro fosse antidemocrático e o segundo a verdadeira fonte
de democracia. Para tanto, o autor realiza uma crítica a Hobbes como
autor icônico do primeiro modelo.
O problema deste Artigo, portanto, consiste em saber: “Waldron
alcança as nuances e a utilidade da crítica de Hobbes à assembleia democrática para o entendimento da relação entre desacordo, discórdia e a
existência política democrática?” Dada essa apresentação da problemática
com que nos ocupamos, podemos, agora, delimitar, com precisão, o objeto deste Artigo: analisar a relação mais vital entre desacordo e a ideia de
assembleia democrática quanto à sua importância para a própria existência política à luz do diálogo entre Waldron e Hobbes. De um lado, Waldron vendo o lado positivo do desacordo e que o modelo concentrado no
soberano supostamente de Hobbes seria absolutamente antidemocrático;
de outro lado, Hobbes entendendo que o princípio de toda república é democrático, mas não necessariamente o seu desenvolvimento, bem como
entendendo que o desacordo tem também um lado destrutivo, calcado
na discórdia e inimizade, que pode esgarçar o tecido social e ameaçar a
existência política.
Essa questão passa pela análise de se saber se a caracterização de
Hobbes e do modelo concentrado no soberano feita por Waldron como se
fosse antidemocrática é adequada. Exige também, em contrapartida, uma
exposição do modo como Hobbes pensa o desacordo, inclusive como discórdia, inimizade e guerra, realidade pouco percebida por Waldron e que
é um dos trunfos da argumentação hobbeseana, e que pode ser de grande
utilidade para se perceber a verdadeira relação entre desacordo e a próprio existência política. Por fim, a respeito das nuances que passam des-
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percebidas por Waldron, e que merecem maiores esclarecimentos, duas
merecem destaque: Que Hobbes considera que o princípio democrático
está na base de toda e qualquer república, e que há uma distinção entre desaconselhar um modelo e considerá-lo ilegítimo, distinção relevante para
saber que tipo de posição Hobbes realmente tem em relação à assembleia
democrática.
Postular essas questão exige articular as teses de Waldron sobre a
instituição da assembleia com os argumentos de Hobbes que ele visa a
refutar. Acreditamos que as teses de Hobbes não foram suficientemente
superadas, de modo a justificar a postura de Waldron de rejeitar as críticas
de Hobbes sobre a assembleia democrática.
Assim, a primeira seção do Artigo se detém na exposição do capítulo
3 de Law and Disagreement, com suas teses sobre a assembleia democrática fundadas em dois argumentos históricos. Nessa primeira seção,
demonstramos por que Waldron entende que essa recuperação histórica
é suficiente para rejeitar as críticas hobbeseanas. Em seguida, na segunda
seção, procede-se a uma análise crítica sobre a insuficiência de Waldron
em afastar as teses de Hobbes, seção em que se precisará expor os argumentos de Hobbes nas obras Elementos de lei natural e política, Do cidadão e Leviathan, e as nuances que passaram despercebidas por Waldron,
bem como a visão mais profunda que Hobbes tem a respeito da relação
entre desacordo e a própria existência política. Este texto é uma investigação que segue o caminho trilhado por Waldron, com a mesma intenção
de contribuir para esclarecer esse problema jurídico-político central da
legitimação da legislação dos direitos pela instituição representativa do
povo. Ocioso reforçar a centralidade desse tema para a teoria jurídica e
política democrática.
2 RELAÇÃO DE ASSEMBLEIA E LEGISLAÇÃO
2.1 O nexo histórico entre democracia e representação
A tese central de Waldron sobre a assembleia legislativa se funda na
compreensão de tal instituição como um gesto de autoentendimento e
autogoverno. Isso significa que a legislação foge ao caminho do contratualismo hobbeseano, cujo postulado de unidade sustenta a necessidade
de subsumir a vontade dos particulares a um terceiro soberano. Waldron
aposta em algo que se pode chamar de perspectiva da legislação como
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identidade, isto é, ela não é um comando ordenador que provém de um
terceiro esclarecido ou superior por qualquer outra natureza. A legislação
provém do povo e de seus costumes e se identifica com eles. Da prática
dos costumes surge um direito autorregulado, que se origina da própria
vida dos integrantes dessa comunidade. Como enfatiza Waldron comentando Barolus:
As cidades podem legislar com a mesma autoridade com que
elas podem desenvolver e adaptar seus costumes. Uma vez
que elas assim dispensem a autorização [imprimatur] de um
superior, elas se tornam, com efeito, entidades soberanas e
autogovernantes – uma proposição que Bartolus expressou
numa arrematante frase, ´civitas sibi princeps’, a cidade se
torna seu próprio príncipe para o propósito da tradicional
doutrina da legislação e pode produzir leis conforme lhe
aprouver (prout sibi placet) sobre qualquer assunto que afete
o bem comum (WALDRON, 1999b, p. 65. Tradução nossa).5
“A cidade se torna o seu próprio príncipe” é a conclusão de Waldron
quando associa legislação a costumes. Esta frase não é apresentada quando trata da Lex Terrae, contudo, ela é o argumento mais representativo da
intuição geral de Waldron, que é o autogoverno.
Persiste a necessidade de explicar em que o autor se baseia para sustentar a plausibilidade dessa afirmação. Para tanto, Waldron recorre a um
argumento histórico da origem da assembleia legislativa. Não está claro
por que ele se vale desse recurso histórico, pois ele próprio não esclarece
qual o propósito deste tipo de argumento para o plano geral da metodologia analítico-conceitual adotada na obra. Ele apenas alega que é preciso
buscar todos os recursos argumentativos ao alcance, dada a escassez do
debate contemporâneo.
Não consideramos que os argumentos históricos sejam irrelevantes,
mas procuramos entender a dimensão metodológica desse expediente
histórico no contexto do pensamento de Waldron. Ele não explica como
os argumentos históricos, pela sua característica factual, têm precedência
sobre argumentos mais abstratos do porquê adotar as assembleias legislativas, ou como os argumentos históricos expostos são as situações mais
influentes na nossa aceitação da assembleia legislativa a excluir outros
exemplos.
Ainda assim, pode-se perceber a função argumentativa que Waldron
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atribui à argumentação histórica: ele pretende afastar a intuição de obviedade que associa, de modo imediato, assembleia e democracia, como se
não fosse necessário justificar, do ponto de vista teórico, porque é a assembleia legislativa que melhor explicita o princípio democrático na modernidade. Ele próprio afirma que “nós quase que instintivamente associamos a função legislativa com a autoridade de uma grande assembleia. Por
si mesmo, o ideal democrático não explica esta preferência” (WALDRON,
1999b, p. 54). E acrescenta, ainda, que a ideia de democracia não pode per
si explicar a preferência da pluralidade de representantes nas assembleias
como a única forma democrática.
Com isso, Waldron precisa assumir que essa correlação imediata entre democracia e representação pela assembleia é bem mais uma projeção
da experiência presente de democracia sobre o real fundamento de sua
vinculação com a representação da assembleia, bem como pressupor que
a busca da real vinculação da democracia com a assembleia tem a função
de lançar uma luz sobre o engano de uma ilusória e inconsistente correlação. Isso significa que essa tentadora e indevida associação, ainda que
possa pragmaticamente ordenar a atividade do dia-a-dia nas assembleias,
obstrui a compreensão sobre “o que estamos de fato fazendo” quando organizamos a democracia em torno da ideia de assembleia. A consequência
disto pode ser o esquecimento do verdadeiro sentido da assembleia e, em
alguma medida, daquilo que esta instituição sustenta da democracia.
Antes de passar ao argumento histórico, Waldron propõe uma consideração teórica que esclarece toda a sua leitura. Ele diz:
De fato, há conexões de substância, não apenas de analogia,
entre as duas diferenças – isto é, entre (1) o legislador soberano versus costumes, e (2) legislador monárquico versus
assembleia legislativa. A similaridade substancial é entre o
segundo termo em cada antítese: direito costumeiro e a legislação pela assembleia” (WALDRON. 1999b, p. 55. Tradução
nossa).
A consideração de que essa conexão entre esses dois últimos termos
não seja somente uma analogia, mas, sim, que possuem uma substancial
e real ligação, exige de Waldron encontrar essa ligação substancial entre
elas, isto é, o denominador comum da qual ambas participam, uma espécie de “ideia política” que ambas promovem, e que justifique a associação
entre costumes e assembleia. Esse denominador comum é o ideal comum
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ao direito costumeiro e à legislação pela assembleia, o ideal de que “as
pessoas estão governando a si mesmas” (WALDRON. 1999b, p. 55). Para
demonstrar que a ideia de direito costumeiro e de assembleia se encontram no ideal maior de autogoverno, Waldron passa a expor o argumento
histórico da correlação entre elas.
2.2 O direito costumeiro como origem da democracia representativa (lex terrae)
Waldron sugere que há duas óticas sobre a legislação, uma (modelo
1) que pensa a legislação como a vontade do príncipe, a qual segue o paradigma da soberania, vontade e poder, e outra (modelo 2), mais antiga, que
entende a legislação como “direito dos povos” (law of a people) ou “direito
da terra/pátria” (law of a land), o direito como algo alcançado em comum,
essencialmente nosso, extensão de um modo de vida (WALDRON, 1999b,
p. 56).
O modelo 2, que para Waldron é o mais relevante, pode ser chamado de Lex terrae. A Lex terrae, que constituía o sistema feudal, era o
conjunto de direitos e arranjos de vassalagem, e a relação entre o rei e
seus barões para com os servos (villein) e os feudos (manor) dos Senhores
destes (WALDRON, 1999b, p. 58). Era um sistema costumeiro como um
sistema nativo de relações e direitos que se desenvolve de modo orgânico
e se altera segundo as necessidades que surgem. Tratava-se de um modelo
distante de princípios e aspectos dogmáticos relacionados ao modelo 1 de
legislação, distante de uma justificação apriori e concentrada da atividade
legiferante.
Uma das primeiras observações que Waldron retira desse quadro histórico e, consequentemente, aquilo que ele nos leva a atentar de modo mais
incisivo, é que esse é um modelo feudal formado por laços e contratos. Em
suas próprias palavras: “Se a chave do feudalismo era o laço contratual entre
senhor e servo, a chave para as alterações legais segundo um entendimento
feudal era o conselho e as consultas” (WALDRON, 1999b, 58).
As mudanças na Lex terrae eram feitas por um corpo político plural, composto pelo rei, pelos conselheiros e pelos demais membros que
integravam os laços do regime feudal costumeiro. Apesar da produção
da legislação não ser de tipo populista, conquanto os representantes não
eram apontados pelos indivíduos por um procedimento, ainda assim não
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se pode negar que há, nesse contexto, uma ideia de representação. Esse
modelo feudal se vincula a de assembleia, porque foca na produção e alteração da legislação de modo que os integrantes do reino pudessem se
expressar por eles mesmos. Por outro lado, no modelo 1, dogmático e teocrático, basta uma singular vontade e interesse para determinar o direito,
sendo essa uma das formas de justificação do modelo de soberania centrado na unidade de uma terceira e distinta pessoa (WALDRON, 1999b,
p. 59).
A conclusão dessa incursão histórica é o aspecto prático do modelo
da Lex terrae. Esse modelo ganha plausibilidade por ser ele testado, praticado e conformado segundo o próprio modo de vida dos integrantes de
uma sociedade formada por laços e contratos. Por outro lado, o modelo 1,
embora mais teórico, e por isso mais apriorístico, não tinha como vantagem a exigência de ser um modelo formado pela própria vida de um povo.
Desse modo, a Lex terrae é, primeiro, ligada empiricamente à assembleia
pois, como o argumento histórico atestou, assim se constitui a sua prática
legislativa.
A própria ideia de ser um modelo testado e experimentado guarda
bem mais relação com a ideia de assembleia e de ouvir os membros de
uma comunidade do que pode ocorrer no modelo 1, o qual, além de unificado em função da concentração de poder na vontade singular, também é
apriorístico e profundamente teórico, isto é, pensado e moldado por poucos “esclarecidos”.
O objetivo de Waldron não é, de nenhum modo, sugerir uma imitação de qualquer um desses modelos em sua completude, senão de demonstrar que é no sentido da legiferação pela assembleia que repousa um
instinto constitucional, claramente segundo uma noção inglesa e costumeira de constituição. Nesse mesmo sentido, outra função importante
dessa exposição é explicar que a opção pela assembleia tem uma origem
e razão bem mais longínquas e que, ainda assim, essa opção faz mais sentido que um mero instinto de que adotá-la seja mais democrático, uma
vez que essa última suposição não é de caráter necessário, mas provém de
uma intuição infundada historicamente.
Se, por um lado, o contexto que explica a opção pelo modelo de assembleia é distinto do atual, por outro, para o cenário contemporâneo,
essa opção contém um ensinamento imprescindível: constituída antes por
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práticas e experiências do que por uma teorização abstrata prévia, e marcada pela abertura à representação dos integrantes que falam em nome
próprio, a ideia de assembleia vincula-se, intrinsecamente, com a pluralidade. Essas considerações visam a demonstrar os vestígios do passado
que ainda oferecem razões e orientações para a contemporaneidade, tão
implicada nos problemas da representação e do equacionamento democrático da pluralidade divergente entre si.
2.3 A equivalência entre consenso expresso e consenso tácito (Bartolus)
Este terceiro tópico trata do contexto do século XIII nas cidades italianas e da contribuição de Bartolus, considerado o maior jurista medieval,
para a compreensão da ideia de assembleia. Ademais, trata, novamente,
do papel dos costumes para justificar a opção pelo modelo 2 de legislação
referido acima. O debate prévio da Lex terrae introduz a compreensão da
problemática das cidades italianas, na medida em que, como explica Waldron (1999b, p. 60), ela ilustra a dissonância entre uma teoria jurisprudencial da legislação, organizada em todo da ideia do ‘Quod principi placuit...’
(modelo 1), e a realidade social de uma legiferação ordinária, produzida
pelos vários líderes da comunidade (modelo 2).
Em síntese, no século XIII, as cidades de Pisa, Milão, Bologna, Ferrara e Florença dispõem de suas próprias instituições de governo, mas
não têm sua soberania afirmada, por estarem sujeitas ao Sacro-Império
Romano. Todavia, subsiste a produção interna de leis, mas que podem ser
tão-somente reconhecidas como uma soberania territorial sobre aqueles
que estavam vinculados à cidade. Como explica Waldron (1999b, pp. 6062), esse problema da soberania concerne à teoria legal, pois se trata de
assegurar elementos para a respeitabilidade de direito e independência de
facto para tais cidades.
A resposta que Bartolus fornece a esse problema é de que, quando a
doutrina desponta para contradizer fatos estáveis e bem estabelecidos, é
a doutrina jurídica que deve ser modificada, e não os fatos (WALDRON,
1999b, p. 63). A premissa do seu raciocínio é de que a teoria legal deve se
adaptar à realidade, e não o contrário. Por trás dessa argumentação, como
se explica adiante, repousa a assunção da vinculação do direito com a terra e com o povo dos quais ele surge, e não com um modelo apriorístico de
voluntas principis.
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Na verdade, o problema prático é que o não reconhecimento da soberania dessas cidades representa o risco de estar submetido a um direito
que surge e se impõe verticalmente, uma vez que a soberania está concentrada nas mãos do Império Romano. A resposta de Bartolus deriva
da equivalência entre costumes e leis civis, em razão de que o consenso
explicito e o tácito possuem a mesma força (WALDRON, 1999b, p. 64).
A solução de Bartolus é uma explicação que não ofende o modelo da soberania do Império, mas atribui respeitabilidade de jure às tomadas de
decisões de autogoverno daquelas cidades.
A parte mais interessante da argumentação de Bartolus não é, em
si, a equivalência entre costume e lei civil, mas a equivalência entre os
processos de consentimento tácito e explícito. No contexto da obra de
Waldron em comento, essa articulação entre costume e lei civil é tanto
mais interessante por se converter de uma assunção histórica numa relação conceitual, servindo de premissa analítica para conclusões relativas
ao seu elogio e à preferência pela legislação assemblear (law-making by
assembly).
Essa equivalência de costume e lei civil tem como consequência que,
se o consenso tácito não exige um superior que sancione a sua observação,
tampouco o consenso expresso o demanda (WALDRON, 1999b, p. 64). A
razão disso é que, segundo o Direito Romano, somente os comandos do
imperador podem obrigar sem necessitarem de consenso. No caso das cidades conseguirem se tornar soberanas, elas não precisam de uma terceira
pessoa (como um imperador) para delegar a capacidade legiferante.
As cidades são seus próprios príncipes, e isto significa que o consentimento expresso e tácito do povo e sua participação constituem elementos indispensáveis para a soberania. Pode parecer que os costumes
sobressaem sobre as leis civis. Contudo, essa conclusão não é a forma adequada de analisar a situação. Ao contrário, é do interesse dos governados
participarem do comando da sua cidade, já que o autogoverno se justifica
tanto mais quanto a soberania não esteja nas mãos de um imperador, o
qual, acima da cidade, emite comandos independente do consenso. Na
ausência de tal figura imperial, não há porque exigir a vinculação de uma
lei sem consentimento, pelas razões já expostas. Logo, o autogoverno é
justificado quando um povo for soberano.
Toda essa exposição de Bartolus ganha espaço na argumentação ge-
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ral de Waldron somente quando ele tenta tirar conclusões para a sua teoria
a partir da premissa da equivalência entre consenso expresso e consenso
tácito. Waldron faz isso perguntando: uma vez assumindo a premissa da
equivalência das formas de consenso, qual seria o processo adequado para
o consentimento expresso? Ele tenta responder a essa questão exatamente
a partir da equivalência dos tipos de consentimento:
Em razão da legislação ter a mesma legitimidade, deve haver
algo aproximadamente equivalente no caso da lei promulgada que seja alguma forma de deliberação, como consenso
majoris partis (...) advinda da discussão de prós e contras
da proposta legislativa. Deliberação é o equivalente da manifestação do consentimento na viabilidade da prática (WALDRON, 1999b, p. 66. Tradução nossa. Grifo do autor).
O procedimento pode ser a reunião do próprio povo em assembleias, ou de algum conselho eleito. A consequência mais forte é que a
figura de um único homem legislando não é admitida, considerando as
premissas de Bartolus, sobretudo aquela da equivalência entre as formas
de consentimento. Não se trata de afirmar os costumes acima da lei civil,
como expresso acima, senão de buscar a melhor forma de autogoverno.
Como anunciado, esta segunda situação histórica que envolve as cidades
italianas e o Sacro-Império Romano, também enfrenta a oposição entre
duas formas de conceber a atividade legislativa, uma ancorada no adágio
romano de que é a lei a vontade do príncipe (modelo 1), e outra que a lei é
uma expressão do povo e uma extensão do seu modo de vida (modelo 2).
Diferente da primeira alusão histórica à Lex terrae, tratada no item
1.2 acima, a segunda incursão histórica, abordada neste item 1.3., fornece
um argumento não só histórico, mas também teórico, ancorado na argumentação de Bartolus. As duas formas de argumentação, todavia, se
articulam quando se lê que Bartolus pretendia resguardar a soberania daquelas cidades, preparando um modelo de governo que encontrava nos
costumes não toda a sua justificativa, mas sim a intuição fundamental da
indispensabilidade do consenso quando a cidade governa para sim, sem
um terceiro soberano acima.
Waldron se vale da argumentação de Bartolus, e com isso justifica o
seu uso, quando demonstra que sua intenção é retirar conclusões necessárias das premissas apresentadas por Bartolus, e com isso obtêm mais argumentos a favor do modelo de assembleia como forma de produzir as leis.
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3. CRÍTICA HOBBESEANA À ASSEMBLEIA
Até agora, este Artigo analisou o modo como Waldron justificativa
a sua preferência pela produção da legislação por meio da assembleia, remontando a dois contextos, um do feudalismo inglês (Lex Terrae) e outro
do início das formações das cidades italianas (Bartolus). Embora sua argumentação seja interessante, ela ainda assim é apenas a exposição de dois
casos específicos que, apesar de retratarem bem o porquê de ele preferir
a legislação assemblear, não pretendem ser uma genealogia histórico-filosófica robusta.
O argumento da Lex terrae se dava num contexto em que o acordo moral e costumeiro era bem visível; como afirma Waldron, não havia
pluralismo. Por sua vez, o argumento de Bartolus se dirige a um contexto
específico de negação de soberania a algumas cidades, e parece estar vinculado com o projeto de emancipação, tanto quanto possível, da subordinação a um Imperador.
A conexão dos dois argumentos é possível, como enfoca Waldron,
porque ambos retiram dos costumes uma orientação de autogoverno. Todavia, Bartolus não expõe qual seria o modelo do consenso expresso; é
Waldron quem extrai conclusões de uma premissa que identifica no célebre jurista medieval. Por sua vez, a Lex terrae se realiza num contexto
corporativo em que as opiniões não tinham a mesma importância, mas
apenas a opinião daqueles mais vinculados ao rei e os próprios senhores
do feudo. Ademais, a unidade moral e de hábitos dificulta perceber como
um desacordo mais candente testaria essa estrutura.
Ora, esses fatos servem para sustentar que há semelhanças entre
aquele contexto histórico e o da insurgência da democracia moderna, no
que concerne à problemática da decisão e da representação. Mas que, por
outro lado, o particularismo de cada situação histórica, sem uma genealogia mais detida, apresenta dificuldades de afastar as razões atuais de se
associar assembleia e democracia, assim como de validar argumentos abstratos e apriorísticos em contextos históricos, conforme a reflexão metodológica do item 1.1.
Se, por um lado, o argumento de Waldron é eficaz em acusar a indevida intuição contemporânea de correlacionar assembleia e democracia,
por outro, quando tenta perscrutar os verdadeiros motivos da preferência
pelo modelo de legislação assemblear (law-making by assembly), falha em
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demonstrá-lo de forma mais dialética e plural. Ele enclausura seu julgamento a um período curto, negando mesmo as contribuições de outros
autores relevantes, como a de Hobbes, sem qualificar o porquê da preferência pelos argumentos da Lex terrae e de Bartolus.
Além dessas considerações metodológicas, que servem para explicitar o argumento de Waldron, é preciso especificar o nosso problema:
Qual a razão para se preferir, como mais adequada, a assembleia como
modelo de legislação? Como exposto, Waldron justifica a sua preferência
com base num modelo de legislação que considera a assembleia como
uma extensão da própria vida social dos representados, e afasta um modelo centralizado, como se ele, per si, fosse incompatível com a noção de
assembleia e democracia.
Por sua vez, Hobbes demonstra plena consciência de que uma assembleia e uma democracia podem ser modelos que infundem a obediência,
mas ele não discursa contra a assembleia considerando a sua capacidade
de obrigar, porém questiona a sua adequação ou conveniência política.
Nesse sentido, a pertinência de seus argumentos estão na mesma linha do
problema de Waldron, isto é, concernem à adequação da representação
democrática numa assembleia legislativa.
Diferente da interpretação de Waldron no terceiro capítulo de Law
and disagreement, comentado acima, o modelo 1 de legislação, o mais
unificado, não implica apenas um absolutismo monárquico, mas também
uma justificativa para a assembleia como capaz de obrigar, ainda que seja
considerado um modelo inconveniente.
A tendência de Waldron em discorrer incomparavelmente mais sobre um modelo 2, aquele inspirado na intuição costumeira do autogoverno, negligenciando argumentos a favor da unidade do soberano e da
figura de uma terceira pessoa soberana (seja o monarca ou a assembleia
– o cargo e não as pessoas que porventura o integram), sem confrontar
adequadamente tais argumentos, é uma atitude teórica criticável.
A sua abordagem pressupõe que a mera rejeição que Hobbes faz da
multidão basta para desconsiderá-lo como um autor importante para o
problema da (in)adequação da assembleia como princípio de legitimação
política. Para verificar essa hipótese, porém, é preciso reconstituir os argumentos do próprio Hobbes e compará-los com os de Waldron, expondo
tanto a inconsistência da sua rejeição de Hobbes, quanto os argumentos
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de Hobbes que enriquecem sobremaneira nossa visão sobre a relação entre assembleia e democracia. A intenção dessa dialética é consubstanciar
a compreensão do papel da legislação assemblear na democracia, no contexto do desacordo e da discórdia.
3.1 A assembleia democrática em Hobbes e Waldron
Em primeiro lugar, precisamos expor como Waldron entende a teorização de Hobbes sobre a assembleia. No capítulo três de Law and disagrement, em que Waldron propriamente defende as suas razões da preferência pela assembleia democrática, ele elenca vários autores que criticam
os modelos da assembleia fundados numa perspectiva de desordem da
multidão (WALDRON, 1999b, pp. 51-52), sendo Hobbes um desses autores.
No contexto desse capítulo, o argumento de Hobbes é apresentado
como o de que a assembleia é prejudicial porque ela pode discordar de si
mesma, e com isso causar desordem, impossibilitando a unidade política
pela qual se garante a paz e a segurança. Essa ideia se funda na pressuposição de que a multidão é um lugar de confusão e desordem, ideia compartilhada por vários autores elencados por Waldron.
A função que Waldron atribui ao expediente de elencar autores contra a assembleia é se questionar como uma ideia tão obviamente rejeitável tem sido adotada inclusive como base da organização constitucional
(WALDRON, 1999b, p. 53). Essa é a função máxima que Hobbes alcança
no capítulo. O restante do texto se dedica a expor que as razões para se
preferir o modelo de legislação assemblear (law-making by assembly) tem
origens mais remotas do que a sua correlação instintiva com a democracia
pode supor, isto é, deita raízes no feudalismo inglês, com a Lex terrae, e no
início da formação das cidades italianas com a argumentação de Bartolus,
como vimos na seção anterior. E com essa exposição julga que pode afastar a influência dos autores avessos à assembleia, como Hobbes.
Waldron explica, tanto no caso da Lex terrae quanto no caso da argumentação de Bartolus, que os dois modelos que estão em confronto são:
(1) um que se baseia no brocado Romano ‘Quod principi placuit, vigorem
legis habet’ - modelo de que Hobbes é representante por postular a representação na figura de uma terceira pessoa distinta dos representados -, e
(2) outro um modelo de legislação assemblear (law-making by assembly)
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inspirado nos costumes, como forma de autogoverno. Apesar de esse ser
um confronto que possui representantes fortes, como no caso de Hobbes,
apenas uma das versões recebe atenção de Waldron, que é aquela que se
inspira em costumes e na noção de autogoverno.
Naturalmente, essa crítica não significa que, de alguma maneira,
Waldron devesse basear sua teoria em algum postulado daquele primeiro
modelo hobbeseano, mas, sim, que, se pretendia criticar Hobbes (um dos
representantes fortes do modelo 1), ele precisaria trazer a campo suas teses mais fortes e seus pressupostos, bem como ter feito um esforço maior
para entender as razões que, de fato, há para adotar o primeiro modelo.
A assembleia como modelo viável de produção da lei é tratada por
Waldron quase como se fosse incompatível com o modelo fundado na
ideia de unidade e vontade do príncipe (soberano). Talvez ele tenha concluído em razão dos casos que ele tomou como exemplo, mais isso ainda é
resultado de uma escolha sua. No caso da Lex terrae, o exemplo da assembleia se vincula sobremaneira ao direito inglês, para o qual os costumes
são fontes imprescindíveis do direito e da política. Ora, para extrair dessa
experiência histórica particular um princípio jurídico-político universal,
deve-se purificá-la das contingências históricas contextuais e convertê-la
numa forma lógico-filosófica abstrata, consoante a metodologia analítica
adotada por Waldron.
Por sua vez, o exemplo de Bartolus, apesar de apresentar uma forte
teorização política e jurídica, gera a impressão de que o modelo da vontade do príncipe (modelo 1) é expresso como um estranho que reivindica
a autoridade sobre representados que não são os seus. Entretanto, essa
conclusão é claramente equivocada, pois essa caricatura é apenas uma das
possibilidades; outra seria, por exemplo, aquela em que um monarca se
vincula como pertencente à própria comunidade política. Portanto, pode-se atestar que o exemplo de Bartolus foi usado de modo falacioso por
Waldron, isto é, como se fosse um modelo único e fechado, ao passo que
era apenas um exemplo entre outros.
Os exemplos adotados por Waldron são bastante interessantes, mas
se poderia objetar que inúmeros outros contraexemplos poderiam ser trazidos para contradizer que esses são os reais exemplos que, de fato, na
história, foram convincentes para se adotar o modelo de assembleia. A
mera antiguidade dos exemplos não atesta que eles foram as melhores ex-
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periências no que diz respeito à influência efetiva que tiveram na modernidade política. Como sustentado no início desta seção 2, uma genealogia
mais robusta, não necessariamente completa em sua pretensão, seria mais
eficiente em convencer que estas foram as reais razões, principalmente
porque, no capítulo estudado, o adversário teórico (modelo 1) não é enfrentados nos seus próprios termos, que são filosóficos. Logo, presume-se
que Waldron considera que aquela exposição histórica é suficiente para
dispensar os esforços teóricos necessários para enfrentar os argumentos
do primeiro modelo.
Apesar de se criticar a ausência dos argumentos do próprios Hobbes
no capítulo 3, ou de qualquer outro representante do modelo 1, ao longo
da obra Law and disagreement, Waldron demonstra a sua compreensão
sobre Hobbes que subsidia sua argumentação, ainda que essa não tenha
sido a sua intenção inicial. Waldron (1999b, p. 256) reconhece que Hobbes
produz uma teoria que pode gerar uma soberania fundada na assembleia,
mas adverte que o inglês considera a escolha pela assembleia democrática
um erro.
Todavia, essa afirmação não é suficiente para sustentar que Hobbes,
com o modelo 1, não possui uma justificativa para a assembleia. Tanto nos
Elementos da Lei natural e política (HOBBES, 2010, pp. 107ss), quanto no
Do Cidadão (HOBBES, 1992, pp. 137-138), assim como na sua obra-prima, o Leviathan (HOBBES, 1952, p. 105), repete-se a estrutura que divide
os tipos de regime (commonwealth): a monarquia, soberania centrada em
um homem; a aristocracia, um conselho ou assembleia de poucos homens
que participam de um determinado grupo da sociedade; e a democracia,
governo formado por um conselho, reunião de pessoas. Todos esses modelos são justificados enquanto promotores da paz e da segurança, pois,
antes de tudo, são capazes de exigir obediência, como afirma Hobbes:
a diferença entre estes três tipos de Repúblicas consiste, não
na diferença de poder, mas na diferença de conveniência ou
aptidão para produzir a paz e a segurança de um povo, para
cujo fim elas foram instituídas. (HOBBES, 1952, p. 105. Tradução nossa).
Ainda que Hobbes apresente os inconvenientes da democracia, esse
modelo não é o “pior dos mundos”, pois é a anarquia que merece essa
designação. Como nota Apperley (1999, p. 166), diferente da tirania e da
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oligarquia, que são formas de se referir à monarquia ou aristocracia quando se está insatisfeito com tais modelos, a anarquia não é uma mera expressão subjetiva de desaprovação, ela é a ausência de governo e, por isso,
se opõe a todas as três formas de regime (commonwealth). A objetividade
da anarquia como algo real, digno de ser abominado, se funda na rejeição
a um estado sem regras, incapaz de garantir a paz e a segurança. É por
aversão à anarquia que se foge do estado de natureza em direção à sociedade civil, e não por uma expectativa de uma democracia ruim.
Ao longo das três obras citadas, Hobbes critica a democracia e o
modelo político de assembleia, mas em nenhum deles abandona a democracia como modelo possível. Isso porque, na “primeira camada” fora
do estado de natureza, está o princípio democrático da pactuação entre
todos, o que já é um tipo de assembleia, como formador de todo governo,
ainda que sejam monárquicos ou aristocráticos. Como afirma Hobbes,
a “democracia é por instituição o início tanto da aristocracia como da
monarquia” (HOBBES, 2010, p. 118). A monarquia e a aristocracia são,
portanto, os regimes resultantes de uma renúncia da democracia como
modelo primitivo em prol da paz e da segurança, por se afirmarem como
a melhor forma para garanti-las. De todo modo, a sua origem é democrática. Hobbes não pode assegurar que, necessariamente, haverá a escolha
pelos regimes aristocráticos ou monárquicos, por isso ele desaconselha a
democracia, mas não a retira do campo de possibilidades políticas, ou que
ela seja ilegítima. Portanto, o modelo de assembleia democrática continua
a ser funcional e efetivo no pensamento hobbeseano.
A consideração acima é fundamental para a presente argumentação
que visa trazer ao debate de Waldron pressupostos e teses de Hobbes que
ele parece ignorar. Waldron entende que a visão hobbeseana é aquela que
um grupo seleciona um entre muitos para assumir a liderança e a soberania (WALDRON, 1999b, p. 113). O modo como Waldron apresenta o
argumento exclui Hobbes como um teorizador da decisão majoritária.
Porém, em Hobbes, a democracia está na base de todos os modelos de governo quando da passagem do estado de natureza para a sociedade civil.
A ideia de reunião para o pacto social é indicadora que nela se encontra a
forma primacial da assembleia, e, caso não haja uma renúncia da capacidade individual de se autogovernar, passando a soberania a um monarca
ou a uma aristocracia, a assembleia democrática continua a ser legitimada.
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Waldron procede a uma divisão entre três modelos teóricos de regimes políticos: 1. O primeiro modelo considera a assembleia em termo de
sorteio dos representantes; 2. O segundo modelo, o hobbeseano, prevê a
escolha de “um” único agente para ser soberano de toda a comunidade;
e 3. O terceiro modelo indica a formação política por decisão majoritária. Waldron (1999b, p. 113) sublinha que essa lista não é exaustiva dos
métodos de deliberação que estruturam os regimes políticos. A divisão
feita por ele, de fato, não parece ser exaustiva, mas pode ser enganosa ao
negar que Hobbes considera e justifica a possibilidade de uma assembleia
democrática.
Hobbes e Waldron apresentam visões radicalmente diferentes sobre
a assembleia democrática. Nessa questão, distinguem-se desde o fundamento: Waldron se inspira mais em modelos costumeiros, ao passo que
Hobbes se interessa mais na contenção da guerra como intrinsecamente
ligada às paixões como inveja, orgulho, desejo de dominação, a fim de
promover a paz. Em Hobbes, percebe-se um raciocínio mais apriorístico,
consoante a metodologia da ciência moderna na qual ele se inspira (GOYARD-FABRE, 1999, pp. 85ss.). Hobbes é claramente um representante
da versão adversária da legislação assemblear (law-making by assembly),
contudo, sua obra não pode ser enquadrada, como um todo, no modelo 1,
tal como caracterizado por Waldron.
Quando se analisa mais detidamente os pressupostos de Hobbes,
percebemos que ele é capaz e explica o porquê de se poder adotar um
modelo democrático de assembleia. A dualidade da caracterização de
Waldron não atenta que Hobbes pode ser lido como um integrante da legislação assemblear (law-making by assembly), mas com um fundamento
mais dogmático e apriorísitco; talvez uma terceira categoria.
Todo esse problema de enquadramento ocorreu porque Waldron se
centrou nas razões que particularmente achava que justificavam a assembleia democrática, deslocando dessa categoria autores que, por criticarem
a assembleia, supostamente não a consideram legítima. Nesse Artigo,
argumentamos que Hobbes foi indevidamente deslocado nessa posição
oposta, e, com isso, uma tradição hobbeseana que considera a assembleia
democrática com argumentos sólidos, seja elogiando ou criticando, não
foi tratada por Waldron com cuidado necessário.
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3.2 A perpetuação da discórdia e da guerra na assembleia democrática
Na última subseção, tratamos da imprecisão da leitura de Waldron
sobre Hobbes, sobretudo quanto a uma certa negligência para com o modelo adversário de argumentação, no qual Hobbes se enquadra. Por sua
vez, esta subseção explica as críticas hobbeseanas à assembleia democrática, fundada agora na sua noção de desacordo, discórdia e guerra, ao passo
que remete ao argumento de Waldron pela preferência da assembleia democrática como forma de produção da lei.
Seguimos o mesmo método empregado ao longo do Artigo: primeiro, explicam-se pontos centrais da leitura de Waldron sobre Hobbes; em
seguida, volta-se à obra hobbeseana, a fim de verificar a procedência da
crítica do teórico americano. Desde já, ressaltamos que, nesta subseção,
a argumentação não se restringe ao capítulo 3 de Law and disagreement,
avançando a outros elementos dessa obra.
No capítulo 13 de Law and Disagreement, Waldron (1999b, p. 283)
explica que a democracia deve ser entendida prioritariamente como um
procedimento de participação igual. Isto porque os desacordos na sociedade derivam em sua maioria da disputa de questões substanciais. Desse
modo, a democracia seria difícil se fosse pensada em termos de um critério de resultado, isto é, se a democracia fosse pensada como tendo que se
orientar para um resultado preestabelecido.
No mesmo sentido Hobbes entende que a soberania se funda num
procedimento contratual em que cada um dos seus participantes abdica
do poder absoluto sobre si para que surja o Leviathan (HOBBES, 1952, p.
100), capaz de pacificá-los. Waldron esclarece:
Esta é uma das contribuições de Thomas Hobbes para a filosofia política: qualquer teoria que conceba a autoridade
como dependente da bondade das consequências políticas
está autodestrutiva, isto é assim precisamente porque as pessoas discordam sobre a bondade das consequências que elas
precisam sustentar e reconhecer na autoridade (WALDRON,
1999b, p. 245. Tradução nossa. Grifo do autor).
A distinção entre os autores é que Hobbes atribui uma finalidade
intrínseca ao procedimento, que é a paz e a segurança. Essa pressuposição
provém da preocupação de Hobbes com a própria existência política. Por
sua vez, essa preocupação extrema com a paz e a segurança se funda na
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pressuposição da tendência humana para a desordem, inveja e contenda,
a guerra de todos contra todos.
Além de toda a antropologia hobbeseana que conduz a esse estado
de coisas, Hobbes é, em alguma medida, um cético que está na tradição
de refletir sobre o mínimo que se pode afirmar sobre o Estado (TUCK,
2001). Isso o conduz a refletir que o fim da vida em sociedade não é um
ideal de vida boa, mas uma coexistência, baseada no mínimo de ordem,
paz e segurança. Assim, Hobbes não pode presumir a bondade natural da
humanidade, nem uma vida social de fundo que pressuponha uma unidade prévia, rompendo a filosofia política clássica, como a de Aristóteles
e Aquino.
Essa pressuposição da inclinação do homem para a guerra e paixões
desidiosas, que Waldron entende como pessimismo, conduzem Hobbes
a considerar o modelo de assembleia democrática como se ainda fosse
um sinal da desordem do Estado de natureza, embora já seja soberana e
fundada num contrato social. Nesse ponto há algumas razões pelas quais
Hobbes critica a assembleia democrática: 1. a unidade da multidão é assegurada apenas pela unidade do seu representante, 2. assembleias podem
representar outras multidões, e 3. assembleias são (constituídas por) multidões (WADLE, 2017, p. 182). Esses problemas apresentados por Waldle
(2017) gravitam em torno do fato de que os representantes da assembleia
não guardam um distanciamento das multidões, e essas, por sua vez, são
intrinsecamente dispersas e desordenadas.
A democracia e sua organização pela assembleia estão demasiadamente próximas do estado de natureza. A democracia é para Hobbes o
início de todo pacto social, e, estando na origem, guarda uma proximidade da multidão anárquica e anômica que apenas de modo irregular pode
ser chamado de representação, pois, na tipologia usada por Wadle (2017,
pp. 183-184), os sistemas regulares de representação são os que unificam
os representados, o que não ocorre com assembleias dispersas que podem
discordar de si mesmas.
Em sentido contrário, na visão de Hobbes, a monarquia é um sistema
regular que verdadeiramente unifica a representação e garante a unidade
dos representados. Isto significa que a ordem política não é formada pela
concórdia mas pela união do corpo político (SMITH, 2016, p. 4), como
unificação em torno da pessoa do Estado, como um terceiro distinto.
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O anseio pela unidade política não é compartilhado por Waldron,
por duas razões: 1. não temos que subestimar nossa capacidade de cooperação e de pensar nos interesses de outros, isto é, não devemos subestimar
o nosso senso de justiça e 2. um pessimismo não é o caminho correto para
superar o desacordo (WALDRON, 1999b). Essas reivindicações de Waldron funcionam como uma petição de princípio em favor de um ânimo
otimista e talvez idealista sobre a democracia. Uma realidade de profundo desacordo como a situação contemporânea das democracias liberais
pluralistas ocidentais talvez não permita afirmar que as pessoas queiram
superar esse desacordo. Tais afirmações de Waldron dificilmente podem
ser tratadas como ponto de partida. O pessimismo de Hobbes, que gera
sua busca por uma teoria que explique a unificação dos representados, é
assumido porque ele percebe precisamente que não é possível exigir um
otimismo e uma boa vontade para o acordo assim de modo tão espontâneo. Sua teoria pretende explicar a representação mesmo partindo de um
máximo desacordo, seja a guerra e a discórdia, ou de desejo de domínio
sobre o outro.
O Estado de natureza é representativo do que Hobbes empreende,
isto é, ele não parte de um cenário que já fornece as condições para o
acordo e dele deriva a representação. Ele entende que não pode assegurar
que as coisas venham a se realizar assim. Ele, mais do que Waldron, pensa
a radicalidade do desacordo. Seu pessimismo tem razão de ser histórica,
ele observou com os próprios olhos até onde o desacordo pode levar, e
mesmo terminou sua vida sobre o risco de ser preso caso fosse acusado de
heresia pela escrita do Leviathan (TUCK, 2001). Do conturbado período
histórico em que viveu, das revoluções inglesas do século XVII, Hobbes
extraiu uma razão metodológica para a filosofia política: a de que é preciso partir da pior situação possível para conceber o que se pode exigir, no
mínimo, da política, a qual não deve ser confundida com uma promotora
da vida boa, como queria a tradição clássica de Aristóteles e Aquino.
Em Hobbes, a unidade política e a unidade dos representados não é
social, cultural ou comunitária, não é fundada num modo de vida anterior
à vida política, isto é, não há um todo ao qual todos nós pertencemos desde sempre. A unidade política é artificial, fundada na razão instrumental.
Constrói-se o pacto para se vincular socialmente, sendo esse o modo de
gerir este artefato político chamado Estado. É assim que se pode dizer que
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se pertence a algo comum, por um ato de vontade contratual (GOYARD-FABRE, 1999, pp. 89 ss.).
O todo político a que se pertence provém da aquiescência, e não
pode pressupor um todo costumeiro anterior, que promove a unidade,
como a Lex Terrae medieval. Se considerarmos o desacordo da realidade
contemporânea, um todo nacional a que podemos dizer que pertencemos realmente não pode provir de um amparo no nosso modo de vida
comunitário. Pode ser que haja grupos a que se pertence e com os quais
se identifica, mas não desponta, no horizonte da política, um grupo que
compreenda o todo nacional, abrangente, como reivindica o do poder
centralizado do Estado. Por sua vez, Waldron parece considerar essa unidade no sentido de pertença, que talvez pelo radical desacordo atual não
possa ser presumida, ou talvez possa ser apresentada como ideologia Estatal.
A assembleia democrática se insere diretamente nessa discussão de
legitimação do poder político do Estado. Na prática, ela pode representar
outras multidões que não aquelas que a elegeram, e, com isso, gerar uma
crise de representação. Ela pode discordar de si mesma e causar uma instabilidade, como apontou Hobbes. A assembleia, por ser ela mesma uma
multidões, difere apenas por ser uma multidão com mais poderes do que
as demais aglomerações sociais. A alteração constante de composição da
assembleia pode causar um facciosismo em que as pautas são reiteradamente propostas apenas para atender aos interesses particulares da facção
que as propõe, até que, por articulação, essa pauta seja atendida, não por
interesse dos representados, mas sim da própria facção.
Waldron (1999b, p. 90) reconhece essa estratégia de esperar até que
os arranjos da assembleia sejam favoráveis a que se vote a favor dos interesses pessoais ou de grupos particulares que antes não poderiam prosseguir em suas pretensões. Por isso, Hobbes teme o risco de que as assembleias democráticas traiam os seus representados. A dimensão realista
da reflexão hobbeseana - no sentido da recorrência histórica da crise da
representação democrática - torna ainda mais incerta a afirmação de que
a assembleia é uma forma boa de superar desacordos.
O realismo factual que Hobbes introduz em sua teoria se contrapõe
com uma certa idealização da democracia (e do procedimento democrático) da parte de Waldron. Tal realismo é tão candente que não nega as
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verdades mais cruas da discórdia e da guerra como reais possibilidades.
Waldron (1999b, p. 98) não considera o caso extremo do que as convulsões de um debate político ou mesmo das convulsões que a crise de representatividade podem gerar.
A sua rejeição de atentar ao realismo que alerta sobre um possível
cenário pessimista da democracia o inclina a negligenciar determinados
temas essenciais a essa forma de regime político. O desacordo radical não
é apenas um modelo em que os indivíduos respeitosos e tolerantes argumentam, de um lado, e esperaram, serenamente, a fala dos adversários
para os contraditar. O desacordo radical implica a corrida pelo poder, o
facciosismo, a discórdia, e a tomada das assembleias democráticas por
grupos antidemocráticos e, numa inspiração maquiavélica, o esforço e
aparelhamento para se manter e perpetuar seus próprios interesses.
Desse modo, as assembleias democráticas podem ser palco, e para
Hobbes tendem a ser, da manipulação retórica. Com efeito, em Elementos
de lei natural e política, Hobbes (2010, p. 118) afirma que “uma democracia de fato não é mais do que uma aristocracia de oradores, interrompida às vezes pela monarquia temporária de um orador”. Nessa passagem,
Hobbes deixa de enfatizar o caráter institucional da democracia e a analisa
sobre um viés factual-realista. Por conseguinte, a assembleia democrática,
que é uma multidão, quando domada por um grupo de oradores por meio
da retórica, reduz-se à multidão fora da assembleia, convertendo-se numa
aristocracia de outro tipo, ainda que institucionalmente preserve a forma
institucional democrática. Ora, consoante a sua formação humanista nos
clássicos gregos e latinos (SKINNER, 1999), Hobbes sabe que a retórica
pode ser aplicada não apenas como persuasão, mas como manipulação
e aparelhamento de todo tipo que importe na capacidade de influência e
domínio.
Uma última consideração sobre o inconveniente das assembleias
democráticas é exatamente a sua dimensão retórica. Como nota Hobbes
(1992, pp. 189-190), quando se discursa para muitos não se atenta tanto
para a natureza do assunto de que se fala, pois a maioria do povo pouco
pode ser persuadido a respeito desses conhecimentos; o enfoque se centra
nas paixões, e com isso faz-se discursos longos, que usam dos recursos
retóricos capazes de parecer bom ao povo coisas que são ruins, em razão
da comoção das paixões e não da razão. Esse aspecto retórico e passional
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da assembleia encontra consonância direta com o desacordo e a discórdia
sobre os quais se funda e dos quais se alimenta instituição da democracia, segundo Hobbes. Como bem nota Waldron (1999a, p. 116-117), para
Hobbes, a capacidade de falar é natural no homem e é elemento que causa
a divisão entre eles, de tal modo que é essa uma das razões que o torna
pouco inclinado à vida em sociedade.
A atividade da assembleia democrática, para Hobbes, é como uma
dinâmica de combate, de oposição entre quem afirma e quem nega (WALDRON, 1999ª, pp. 133 e 149), mas essa não é uma premissa gratuita do seu
pensamento, uma vez que a beligerância e a discórdia (mais que o mero
desacordo) são administradas sob o olhar do soberano, mas não são eliminadas. Num cenário de radical colisão de ideais, mais do que o diálogo
esperado, o conflito, a discórdia, os golpes e a guerra são realidade possíveis, mesmo prováveis, se não forem iminentes, como a história política
do século XX comprova. Daí a atualidade do pensamento de Hobbes, perpetuado em autores tão díspares como Carl von Clausewitz, Carl Schmitt,
Leo Strauss (2016) e René Girard.
4. CONCLUSÃO
Na primeira seção deste Artigo, apresentamos as razões que Waldron aduz para se preferir uma legislação feita pela assembleia democrática, em contraste com um modelo fundado na vontade do príncipe. O
que Waldron tenta demonstrar é que as razões remontavam a uma origem costumeira do direito feudal inglês e à origem das cidades italianas.
Essa argumentação, bastante interessante, pressupõe uma crítica a autores
como Hobbes que supostamente teriam rejeitado o modelo de governo
por assembleia.
Na segunda seção, propõe-se uma análise crítica dessa leitura, mostrando em que medida os argumentos de Waldron deixam de enfatizar as
razões do modelo 1, o da voluntas principis, para se aceitar a assembleia.
O autor que se utilizou para demonstrar a negligência de Waldron foi
Hobbes. A intenção foi a de demonstrar como a fundamentação de Hobbes foi rejeitada por Waldron de modo sumário, como se o único argumento sólido dele fosse que as assembleias se assemelhavam às multidões
e que por isso eram modelos desordenados e sem princípio de soberania
e representação.
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Em seguida, apresentamos um conjunto de argumentos e críticas
hobbeseanas, incluindo as razões que justificam a adoção da assembleia
como modelo que pode exigir obrigação. Não se empreenderam tais críticas com a finalidade de endossar a conclusão de Hobbes – que opta pela
monarquia para a promoção da paz e da segurança, que são os ideais mais
importantes da instituição política soberana –, mas para mostrar que há
argumentos bem mais fortes do que aqueles apresentados por Waldron.
Ademais, notamos que certas questões sobre os fundamentos antropológicos e morais do desacordo e das assembleias democráticas poderiam ter
sido suscitadas por Waldron, caso ele tivesse enfrentados as argumentações e pressupostos hobbeseanos de modo mais detalhado.
As principais conclusões, portanto, que se extrai da exposição feita
no corpo do artigo são: (1) Waldron simplificou os argumentos de Hobbes como se um modelo mais dogmático e centralizador do poder fosse
incompatível com a noção de assembleia; (2) a noção de desacordo em
Hobbes apresenta utilidade para o modelo de legislação law-making by
assembly; (3) Hobbes compreende as leis mais fundamentais de uma sociedade como originadas de um princípio democrático e assemblear; e (4)
os argumentos de Hobbes contra a democracia e a assembleia devem ser
entendidos como advertências políticas gerais , e não como uma deslegitimação absoluta de toda e qualquer escolha democrática.
Sobre o primeiro ponto, é preciso dizer que os problemas de Waldron são tanto da justificativa de suas premissas – atitude otimista frente
ao senso de justiça das pessoas, e seleção de exemplos históricos sem tantas justificações -, quanto do modo como estruturou sua argumentação
no capítulo 3 de Law and Disagreement, agrupando Hobbes num grupo
incompatível com a legislação por assembleia.
Em segundo lugar, as críticas de Hobbes à democracia não devem
ser entendidas simplesmente como uma negação radical da democracia
ou das assembleias; ao contrário, podem ser críticas que aqueles que ingressaram num modelo democrático não devem descurar, sob o risco de
serem manipulados pelo caráter beligerante que as assembleias democráticas revelam e estimula. Hobbes não admite o vício da ingenuidade no
filósofo político. Ele tem a contribuir para que, seja qual for a reflexão
sobre a democracia, não haja uma postura otimista injustificada, como
parece ser o caso de Waldron.
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Desse modo, comentando a terceira conclusão, a teoria hobbeseana
pode explicar em que medida uma assembleia é legítima para legislar, de
modo que se afasta a separação de Waldron nos dois modelos como apresentado. Hobbes pode, até mesmo, ser lido como um autor que atribui à
democracia e ao princípio assemblear um dos papeis mais relevantes na
ordenação política, na medida em que a origem da sociedade se dá num
contrato de tipo democrático. Portanto, a decisão mais fundamental da
origem e, talvez, a fundação constitucional de uma sociedade, se opere na
teoria hobbeseana de modo assemblear.
Então como explicar que alguém que desaconselha a democracia e
as assembleias pode ser, ao mesmo tempo, um fundador da teoria democrática? Isso é possível, e aqui se comenta a última conclusão, porque o
desaconselhamento das assembleias da parte de Hobbes deve ser entendido não como argumentos necessários a afastar a possibilidade da democracia. Nesse sentido, os seus argumentos são conselhos prudenciais, extraídos da sua experiência histórica, e não posições teóricas dogmáticas.
Trata-se do papel que todo integrante de uma sociedade pode fazer, para
tentar influir na deliberação final, o que, no caso dele, está relacionado
com a sua preferência pela monarquia.
O esforço deste artigo, portanto, foi o de demonstrar como ao tema
do desacordo Hobbes ainda tem papel importante. Seus argumentos não
foram simplesmente superados, de modo que negligenciá-los acarreta subestimar algumas de suas interpretações mais penetrantes quanto à relação entre assembleias democráticas, a discórdia e mesmo a guerra, expondo, de modo mais agudo, que a face do desacordo extrapola a mera
tolerância e respeito, alcançando as paixões beligerantes que arriscam o
próprio regime político.
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protetivos ao final da vida, aceitando a autonomia individual para a efetivação da morte digna. O método
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empregado é o hipotético-dedutivo, o qual permitiu partir de premissas
gerais para se chegar a uma conclusão específica. Serviu-se, no mais, dos
métodos dialético, histórico, comparativo e sociológico, fazendo uso da
interpretação sistemática com pesquisa bibliográfica, a partir de livros e
artigos científicos, assim como pesquisa legislativa nacional e alienígena.
ABSTRACT:
In the essence of pertinent innovations to Science, it is important
to ensure individual’s access to the right to obtain a death in a dignified
condition. In addition, the availability of life is analyzed when the aspect
of dignity is absent, since every human being should have access to procedures that support the full realization of individual autonomy in its ethical
element based on civil liberties, the rule of law and the protection against
abusive state interference. The purpose of this paper is precisely to envisage the individual from an ethical perspective as a moral subject, ensuring
that the State guarantees governmental assistance in relation to end-of-life protective care, accepting individual autonomy to the enforcement of
the dignified death. The method employed is the hypothetical-deductive,
which allowed us to start from general assumptions to come to a specific
conclusion. Moreover, it was also used dialectical, historical, comparative
and sociological methods, drawing on systematic interpretation with bibliographic research, from books and scientific articles, as well as national
and alien legislative research.
RESUMEN:
En la esencia de las innovaciones relacionadas con la ciencia, es
importante garantizar el acceso del individuo al derecho a obtener una
muerte en condiciones dignas. Además, la disponibilidad de vida se analiza cuando el aspecto de la dignidad está ausente, ya que todo ser humano
debe tener acceso a procedimientos que apoyen la plena realización de la
autonomía individual en su elemento ético basado en las libertades civiles,
el estado de derecho y la protección. contra la interferencia abusiva del
estado. El propósito de este trabajo es exactamente visualizar al individuo
bajo el prisma ético como un sujeto moral, asegurando que el Estado garantice la asistencia gubernamental en relación con la atención de protección al final de la vida, aceptando la autonomía individual para la realiza-
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ción de una muerte digna. El método utilizado es el hipotético-deductivo,
que permitió partir de premisas generales para llegar a una conclusión
específica. Además, utilizó métodos dialécticos, históricos, comparativos
y sociológicos, haciendo uso de la interpretación sistemática con investigación bibliográfica, de libros y artículos científicos, así como investigación legislativa nacional y extranjera.
PALAVRAS-CHAVE:
Direito de morrer; Dignidade da pessoa humana; Autolimitação.
KEY WORDS:
Right to die; Dignity of the human person; Self-limiting.
PALABRAS CLAVE:
Derecho a morir; Dignidad de la persona humana; Autolimitación.
INTRODUÇÃO
A razões da proposta do presente artigo está em ressaltar a importância de haver disponibilização aos indivíduos procedimentos para o
acesso a uma morte em condição digna, visto que o avanço da medicina
somado ao incremento das tecnologias traz à tona situações complexas
em que o Direito é convocado a formular possíveis respostas. E, para tanto, imprescindível analisar a ordem Constitucional do direito à uma morte
em condições de dignidade.
O artigo relaciona o diálogo entre à vida e à morte, explicitando que
a busca pela morte trata-se de medida acauteladora, tendo em conta a
dinâmica da vida, examinando a necessária primordialidade na integralidade de permitir o cumprimento e almejando a implementação do direito
de morrer voltado à eficácia dos princípios Constitucionais.
Destarte, o estudo verifica os fundamentais conceitos à vida seguindo pelos meandros da autolimitação do ser humano e sua disponibilidade
calcada no princípio da dignidade da pessoa humana. Logo em seguida,
exsurge a dignidade da pessoa humana como preceito que possui o condão de unir, em maior ou menor grau, os direitos fundamentais dos quais
os direitos do homem abrangem.
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Busca-se a aproximação dos Direitos fundamentais e Direitos da
personalidade de forma a sistematizá-los e correlacioná-los em suas aplicações ao direito à vida e o direito de morrer, reconhecendo-os como um
direito de matriz Constitucional, propondo uma revisão de paradigma
que assegure o direito à morte digna em face da abertura material propiciada pelo artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal.
Averiguou-se os conceitos doutrinários acerca da autonomia individual em seu elemento ético alicerçado nas liberdades civis, no Estado de
Direito e na proteção contra a interferência estatal abusiva. Reconhecendo
a possibilidade de uma autonomia relacionada ao processo de morrer e à
limitação da vida, a partir da vontade manifestada pelo sujeito, especialmente quando ausente a qualidade de vida.
Isto posto, investiga-se a titularidade do Estado na interferência em
questões relacionadas à ética privada e à intimidade, como são as decisões sobre a saúde física e mental, quando essa é colocada em risco. Nessa
perspectiva foi analisada a diferenciação entre direito individual e direito
coletivo, pois não obstante o indivíduo, como ser social, estar entregue a
uma constante relação com os demais seres humanos, necessita ser considerado como único, fazendo jus à proteção e exercício de seus direitos
individuais em consonância com sua realidade e necessidades, devendo o
Direito e a justiça serem aplicados com base na dignidade.
Ademais, é extremamente importante o reconhecimento da pessoa
humana como gestora da própria vida, o que pressupõe liberdade e resguardo da sua autonomia existencial, visto que a morte provocada em
nome da autonomia, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana
é um mecanismo de superação da inacessibilidade definitiva ao objeto dos
direitos quando o indivíduo possui apenas o mínimo de potencialidades
vitais.
Feitas estas considerações, indicou-se a atuação de países que já assentaram ser desprovida à vida um valor constitucional absoluto, elucidando experiências normativas estrangeiras pautados em princípios éticos e jurídicos diante da prática da eutanásia e do suicídio assistido.
Visto isto, buscou estudar no Biodireito o elenco dos desafios relativos a viver e morrer em um ambiente em que prevaleça a dignidade da
pessoa humana quando o indivíduo não deseja viver até alcançar a condição de exaustão física, mental e moral.
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O método de abordagem escolhido é o hipotético-dedutivo, por se
apresentar como mais apropriado para análise da problemática envolvida,
o qual permitiu partir de premissas gerais para se chegar a uma conclusão
específica. Serviu-se, no mais, do método dialético, com o objetivo de buscar possíveis sínteses para as divergências levantadas, utilizando os métodos histórico, comparativo e sociológico, fazendo uso da interpretação
sistemática. Recorreu-se ainda à pesquisa bibliográfica, realizada a partir
de livros e artigos científicos e casos concretos, assim como pesquisa legislativa nacional e alienígena.
1. DIREITOS FUNDAMENTAIS: O DIREITO À VIDA, DIGNIDADE E (IN)DISPONIBILIDADE
Ao longo da história os direitos pertencentes ao ser humano foram
transformados, visando a construção de conceitos, estruturação das mudanças sociais e alcance de progressos. Desta maneira, o ordenamento
jurídico-constitucional de cada Estado busca determinar, frente ao processo de evolução, quais os Direitos que devem ser denominados como
fundamentais.
Os Direitos fundamentais são um conjunto de normas e princípios
que norteiam a sociedade e, consequentemente, o Estado Democrático
de Direito. A posição dos Direitos fundamentais é importante para a estrutura do Direito Civil contemporâneo, voltado à realização dos valores
Constitucionais (DONEDA, 2003, p. 58).
Neste sentido, os Direitos fundamentais visam à proteção do indivíduo diante da atuação Estatal, para que não haja cometimentos de abusos
e arbitrariedades, fazendo com que o desenvolvimento normativo da coletividade seja condizente ao princípio da dignidade da pessoa humana .
Em 1.948 o direito à vida conquistou relevância mundial, pois houve
a Declaração Universal dos Direitos do Homem promulgada pela Organização das Nações Unidas, a qual reconheceu o direito à vida como fundamental ao ser humano1.
No mais, em 1.969 o Pacto de São José da Costa Rica, intitulado
como Convenção Americana dos Direitos Humanos declarou, em seu
Capítulo II, artigo 4º, inciso I, o respeito incondicional à vida2, a qual deve
ser protegida pela lei, de maneira geral, sendo vedada a sua privação de
forma arbitraria.
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Além disso, o direito à vida esta consagrado na Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 5º, caput3, sendo tutelada como bem maior,
preservada e considerada Direito fundamental na qual “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”.
Paulo Lúcio Nogueira (1995, p. 24) esclarece a origem, o sentido e a
riqueza de significados da palavra “vida”, explicitando que a denominação
é feita de maneira dependente a interação do fenômeno a ser estudado:
A vida aponta para sua derivação do grego bios ou da origem
latina vita. Ao que parece, a locução foi disseminada na antiguidade pelos povos da Europa Ocidental, usando-se para
identificar aquilo que possuía movimento, hoje em dia, o termo apresenta uma grande riqueza significativa, é utilizado
em diversos sentidos, todos eles de imensa validez e utilidade, em dependência do âmbito de trabalho do pesquisador
ou intérprete.
Destarte, os Direitos fundamentais por se constituírem direitos universais – destinados a todas as pessoas –, visam ao desenvolvimento de
uma sociedade democrática, almejando qualidade de vida, dignidade do
ser humano, bem-estar de todos os seus integrantes, com respeito à diversidade de pessoas e opinições.
No conceito de José Afonso da Silva (2006, p. 197), a vida é considerada “um processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou
germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade,
até que muda de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte.
Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria à vida”.
Sob esse viés, Mendes e Branco (2015, p. 140), salientam que “os Direitos fundamentais são pretensões que em cada momento histórico se
descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade da pessoa humana”.
Desta maneira, os Direitos fundamentais constituem valores conexos à dignidade da pessoa humana, refletindo como consequência conteúdo interrelacionado à essência da dignidade da pessoa, da qual todo
indivíduo é merecedor.
Nesse diapasão, há situações em que pode ocorrer a colisão de dois
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ou mais Direitos fundamentais sendo necessário limitá-los. Nestes casos,
o uso da ponderação e relativização se mostra tolerável, pois deve ser definido qual irá prevalecer diante do caso concreto.
Logo, o direito à vida pode vir a ser relativizado por outros princípios a ele colidentes no caso concreto, do mesmo modo como ocorre com
a dignidade da pessoa humana que, assim como a vida, deve acompanhar
toda a existência do sujeito, desde o nascimento até a morte (MARTINEZ;
BERSOT, 2016, p. 300).
À vista disso, para a resolução da problemática existente no choque
entre Direitos fundamentais, é necessária a análise da efetiva situação que
se mostra presente, sopesando os interesses postos em conflito.
Necessário se faz refletir no que concerne à relativização do direito
fundamental à vida e analisar quando essa disponibilidade torna-se capaz
de ocorrer. Isso acontece pelo fato de que nenhuma regra constitucional
é considerada absoluta, pois deve conviver com outras regras e princípios
deveras importantes e, para resolver, deve-se utilizar um critério de proporcionalidade, medindo o peso dos direitos em jogo (NERY JUNIOR,
2000, p. 152-153).
Nesta seara, a existência humana é um preceito que possui o condão
de unir os direitos fundamentais em busca de uma vida compatível aos
preceitos constitucionalmente elencados. Com isso, Branco (2010, p. 441)
salienta:
A existência humana é o pressuposto elementar de todos os
demais direitos e liberdades disposto na Constituição e que
esses direitos têm nos marcos da vida de cada individuo os
limites máximos de sua extensão concreta. O direito a vida
é a premissa dos direitos proclamados pelo constituinte; não
faria sentido declarar qualquer outro se, antes, não fosse assegurado o próprio direito estar vivo para usufruí-lo. O seu
peso abstrato, inerente à sua capital relevância, é superior a
todo outro interesse.
Assim, o direito à existência insere-se no contexto do direito à vida,
de estar e permanecer vivo, sem que haja interferências negativas a este
direito. Busca-se à fruição do direito à vida condizente às premissas estabelecidas através da liberdade individual e desfrute dos demais direitos.
Mostra-se necessário elucidar que a morte faz parte da vida, ou seja,
a totalidade da vida engloba a somatória dos eventos nela concernentes,
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sendo que uma destas fases abarca o evento denominado morte, a qual
certamente acontecerá com todos os seres humanos existentes.
Diante do exposto, a questão está em identificar como a autonomia
para morrer integra o direito à vida, pois conforme as palavras de Maria
de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira (2015, p. 65) o direito de
morrer desempenha o próprio exercício do direito à vida: “Em se tratando
do direito à vida, não há renúncia ao seu exercício. A escolha pela morte é,
na verdade, o próprio exercício do direito à vida. Direito de morrer ou autonomia para morrer, na verdade, integram o exercício do direito à vida.”
Conforme as palavras de Santoro (2012, p. 130), o direito à vida não
é um direito absoluto, uma vez que, em inúmeras situações, uma pessoa
tira a vida de outra sem vir a responder por isso com a restrição de sua
liberdade, como é o caso da legítima defesa.
Anderson Schreiber (2013, p. 51) aduz que a alegada supremacia do
direito à vida não encontra qualquer fundamento jurídico em nosso sistema normativo. A Constituição de 1.988 não reserva tratamento privilegiado à vida em face de outros interesses pessoais.
Sob este prisma, questões práticas vem recebendo respostas que se
distanciam da premissa de indisponibilidade. Acerca do tema, Cunha
(2002, p. 260) afirma que:
Assim sendo, a decisão de patrimonializer ou não o próprio
corpo diz respeito único e exclusivamente, desde que não
atinja direitos de terceiros, ao livre arbítrio de cada um, no
exercício de seu direito constitucional a autonomia. Por isso,
contrariamente ao que versa o art. 11 do novo Código Civil,
o único tipo de limitação que pode ser dado a este direito
fundamental é o voluntário. Disso advém a inconstitucionalidade do dispositivo.
Neste sentido, o direito à vida possui o mesmo grau de importância
dos demais direitos existentes, não se deve simplesmente obrigar o indivíduo a continuar vivendo caso essa não seja a sua vontade, tona-se importante a avaliação das diversas esferas que possui a vida. É primordial que
se verifique, no entendimento íntimo e individual da própria pessoa, se a
dignidade humana se faz presente.
Frisa-se que a vida deve ser uma garantia adquirida, e não uma obrigatoriedade imposta a todos. Assim, a autonomia para morrer é uma proteção para que o direito à vida não seja erroneamente interpretado como
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imposição de permanecer vivo, a qualquer custo. Isso porque não se deve
buscar preservar a vida apenas com capacidade de fazer bater o coração
e respirar.
O conceito de vida é uma definição perseguida pela humanidade ao
longo de sua história, algo que provavelmente não será esgotado. Silva
(2018, p. 199) aborda o conceito de vida, tal como está no artigo 5°, da
Constituição Federal, aduzindo que avida não deve ser considerada apenas no seu sentido biológico:
[...] mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua
riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua
própria identidade. É mais um processo (processo vital), que
se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda
de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte.
Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria à vida.
A importância da vida deve ser dada através da possibilidade de
atividades psíquicas que viabilizem que o indivíduo possa minimamente
ser parte do convívio social, e não apenas do funcionamento orgânico. A
garantia da vida biológica não necessariamente se traduz em uma vida
digna, plena e de valor.
Existem outros reflexos que devem ser sopesados: fatores físicos,
psíquicos e sociais. É necessário entender que somente o indivíduo que
requer a morte sabe verdadeiramente quais os sentimentos diariamente
vivenciados e os limites que pode suportar.
Ao se falar sobre o direito à vida, em juízo de ponderação, deve se
conjugar o direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autonomia, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e à saúde,
previstos, respectivamente, nos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos II,
III e X, e 6º, caput, da Constituição Federal4.
Neste contexto, se o direito à vida tem expressa previsão Constitucional, propõe-se que o direito de morrer, pode ser incorporado ao Direito positivo Brasileiro, em virtude da abertura existente no parágrafo
segundo do artigo 5º da Constituição Federal5 (PESSOA, 2013, p. 18).
Funcionando como uma cláusula aberta, a qual respauda o surgimento de
novos direitos não expressos no texto Constitucional.
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Tal abertura material dos Direitos fundamentais na ordem Constitucional Brasileira, a partir do § 2º do artigo 5º da Constituição Federal,
sugere que o rol de Direitos fundamentais não é exaustivo, restando a possibilidade de identificar e construir outras posições jurídicas que não as
positivadas, através da apontada cláusula aberta (PESSOA, 2013, p. 67).
Como afirma Juarez Freitas (2002, p. 206), o artigo 5º, § 2º consubstanciaria autêntica norma geral inclusiva.
Pautada nessa realidade, a doutrina vem caminhando no direito
de buscar uma espécie de “Direito de morrer”, ou “Direito à morte digna”, calcado fundamentalmente na dignidade da pessoa humana. Gediel
(2000, p. 66) explica que o conceito de dignidade da pessoa humana e
da perda ou diminuição da dignidade, especialmente em decorrência do
acometimento de doença, tem fornecido ao Direito embasamento para
a busca pela autodeterminação do indivíduo, tendo, ou não, esta atitude
ligação direta com a morte.
É preciso se ter em mente, conforme elucidado por José Afonso da
Silva (1997, p. 198-199), que o homem dá mais valor à dignidade do que à
própria vida. Em virtude disso, há plena convergência na sustentabilidade
de disponibilização da própria vida quando nesta já não se há dignidade.
Rui Nunes (2016, p. 36) observa que é um assunto deveras relevante
e pertinente à questão relacionada sobre em quais circunstâncias se constata a vida como eticamente relevante, tendo menor importância o exato
momento em que esta começa ou termina. Deve-se analisar em quais contextos a vida é digna para ser vivida.
Isso porque, reconhecida a situação de sofrimento de uma pessoa,
especialmente de indivíduos que não possuem a perspectiva de melhora e
se encontram em situações degradantes, sujeitos a tratamentos de terapia
intensiva, internações, dores constantes e em serviços de emergência.
Entende-se que a concretização do evento morte é a escolha individual para a cessação da situação de indignidade.
Assim sendo, a autonomia privada representada pela liberdade pessoal, merece atenção Constitucional, uma vez que apenas o indivíduo ao
ser titular de uma vida indigna, possui o direito de solicitar a efetividade
da sua morte, de maneira planejada e digna, objetivando afastar traumas
e sofrimentos para aqueles que o cercam.

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

139

2. AUTODETERMINAÇÃO DO SER HUMANO: RENÚNCIA AO
DIREITO À VIDA INDIGNA
A autonomia pessoal possui conexão com a liberdade, corresponde
ao seu núcleo essencial. A liberdade tem um alcance que pode ser limitado por forças externas legítimas, mas a autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida por interferências sociais ou estatais por
abranger as decisões pessoais básicas.
Sá e Moureira (2015. p. 65) chegam a conclusão de que, uma vez
nascido, o indivíduo adquire esse direito e não pode fazer cessar sua existência, mesmo que assim o queira. Dessa forma, quando se busca a morte,
não se trata de renúncia ao direito à vida, mas sim seu próprio exercício,
uma vez que o direito de morrer integra o exercício do direito à vida.
O limite da autonomia individual está relacionado à dignidade da
pessoa humana. A esse respeito, Sarlet (2006, p. 153) ressalva que há que
levar em conta que este predomínio da perspectiva subjetiva encontra sua
justificativa no valor outorgado à autonomia individual, na qualidade da
dignidade da pessoa humana.
O princípio da dignidade da pessoa humana repousa como um dos
pilares do Estado Democrático de Direito, constituindo valor essencial
da República Federativa do Brasil6. Os Direitos fundamentais devem ser
lidos de acordo com este princípio básico, pois significa que o indivíduo é
o ser que deve sempre ser promovido, com a efetivação da sua dignidade.
Fala-se que a autonomia é o elemento ético da dignidade humana,
fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar o
seu ideal de viver bem (BARROSO, 2014, p. 81).
À vista disso, a dignidade como autonomia envolve a capacidade do
homem de decidir os seus rumos de vida, considera a habilidade para
desenvolver livremente a sua personalidade, realizando escolhas morais
relevantes e por elas assumindo a responsabilidade. A renúncia do direito
à vida é uma decisão que deve ser tomada por um sujeito capaz de, por si
mesmo, empreender escolhas morais, se autodeterminar, traçar planos de
vida e realizá-los.
O respeito pela autonomia do indivíduo é o ponto crucial, pois, ser
autônomo não é o mesmo que ser respeitado como sujeito autônomo, o
respeito exige que seja reconhecido o direito do sujeito moral de ter seu
ponto de vista, e que possa fazer suas próprias opções e agir conforme
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seus valores e suas crenças (ALARCOS, 2006, p. 161).
O propósito está em superar opiniões pessoais diante da morte, permitindo que o outro faça suas próprias escolhas, aceitando e valorizando a
individualidade e autonomia. A morte precisa ser uma decisão respeitada
e livre de constrangimento.
Desta maneira, Dworkin (2009, p. 337) ressalta que o direito de uma
pessoa ser tratada com dignidade é o direito a que os outros reconheçam
seu valor existencial intrínseco, a partir de suas necessidades humanas e
personalíssimas essenciais. Para o autor, a integridade se baseia nas mudanças de percepções da sociedade em busca de fidelidade aos princípios
fundamentais e morais:
[...] de que as pessoas têm o direito de não ser vítimas da
indignidade, de não ser tratadas de um modo que, em sua
cultura ou comunidade, se entende como demonstração de
desrespeito. Toda sociedade civilizada tem padrões e convenções que definem essas indignidades, que diferem conforme o lugar e a época em que se manifestam (DWORKIN,
2009, p. 333-334).
Em um primeiro momento, o “querer morrer” expressa espanto, a
impressão inicial é que ainda se está propenso a acreditar que a vida segue
um fluxo que retira a possibilidade de deliberar sobre ela.
Trata-se a vida como aquela em que as escolhas aparentam estar
aquém da possibilidade de morte. Parece haver um instinto de conservação que acaba por ser corrompido pelo querer morrer, ou mesmo uma
força divina que retira do indivíduo tal “arbitrariedade” atentatória contra
si mesmo (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 5).
Dantas e Coltri (2010, p. 158) pontuam que o direito à vida não pode
ser confundido ou interpretado como um dever de continuar vivo, mesmo que artificialmente, e sim como uma garantia, não podendo ser mantido vivo às custas de sofrimento e indignidade.
Virgílio Afonso da Silva (2014, p. 167) trata a renúncia aos Direitos
fundamentais como pertinente para a efetiva concretização da liberdade
do indivíduo:
[...] é comum que se faça referência à irrenunciabilidade ou
à e à inegociabilidade dos Direitos fundamentais. Mas por
que seriam os Direitos fundamentais irrenunciáveis e inegociáveis? Essas características decorrem da estrutura desses
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direitos? São alguma consequência lógica? São uma convenção? Ou são um mero lugar comum generalizante contra o
qual, dada sua consolidação, ninguém se atreve a argumentar? [...] se os Direitos fundamentais são essencialmente direitos de liberdade do cidadão, nada mais coerente que aceitar a liberdade de não exercitá-lo, de deles dispor ou de a eles
renunciar.
Diante disso, esta busca pela autonomia do sujeito, de um lado, visa
honrar sua autodeterminação e, de outro, evitar que as pessoas sejam vítimas e prisioneiras da tecnologia que busca a cura da morte. Enfim, o
desejo é para que não haja o prolongamento da vida calcada na agonia,
sofrimento e dor.
Ao falar da inviolabilidade do princípio da dignidade, Sérgio Sérvulo
da Cunha (2013, p. 90) alega ser de suma importância o indivíduo autodeterminar-se diante do fim da vida, escolhendo o momento e a maneira
que melhor lhe convém:
Inviolabilidade da pessoa humana significa, em primeiro lugar, que todo homem e toda mulher possui uma inviolável
esfera de autonomia. Esta não diz respeito apenas à sua intimidade e privacidade, mas, antes disso, ao direito de, vivendo, escolher os fins de sua própria vida e os meios adequados
à sua consecução.
Deve haver proteção aos indivíduos que desejam controlar o próprio
modo de morrer, pois torna-se torturante viver indigninamente, desejando diariamente que à morte aconteça.
Ao privar o indivíduo da experiência da morte e do morrer, retirando a consciência de sua própria morte com a retenção do direito de
escolher de forma ativa suas últimas vontades, a sociedade realiza a coisificação da pessoa (MARANHÃO, 2008, p. 19).
Interromper a dor e o sofrimento abarcado por doenças consideradas terminais e incuráveis é evitar humilhações e indignidades. Pôr termo voluntariamente a uma vida que se tornara cansativa é atitude considerada justificável e, até mesmo, honrosa. Somente aquele que requer à
morte sabe, no seu íntimo e de acordo com suas próprias convicções, o
sofrimento físico, psíquico e moral que lhe engloba, as razões pessoais e o
desejo de fim de vida que pretende concretizar.
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3. O DIREITO DE MORRER DIGNAMENTE
O direito de morrer não pode ser visto como uma intenção generalizante, não é uma obrigação. Ao contrário, visa a um grupo específico de
indivíduos, cuja morte é obstada por dores e sofrimentos.
Ao se buscar pelo direito de morrer, o indivíduo não quer mais prosseguir com a vida que possui, por ter perdido a qualidade inerente e a
dignidade. As normas fundamentais na situação de sofrimento físico e
psicológico devem ser sopesadas para que prevaleça a liberdade da pessoa
e a sua dignidade.
O debate sobre a morte voluntária tem como pano de fundo uma
questão filosófica fundamental: o sentido da vida. Sobretudo, a do sentido
da vida em condições tais que esta se torna insuportável, já que perturbada por um sofrimento físico ou moral, supostamente ou de fato irreversível (PESSOA, 2013, p. 18).
É prudente afirmar que a autonomia para morrer reflete o exercício
do direito à vida (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 62), pois assim como existem
escolhas no decorrer desta, procura-se também a titularidade para decidir
sobre o seu final.
Durante a vida o indíviduo possui a capacidade de decidir o caminho que deseja trilhar, escolhe sua rotina diária, faz planos pessoais, defini
em que deseja trabalhar, estudar, com quem quer se casar, divorciar, em
qual local irá morar, entre outras disposições. No presente caso, a titularidade para deliberação sobre a própria morte também é direito daquele
que não quer mais viver da maneira que lhe resta.
Nesse sentido, cita-se como exemplo o caso real vivenciado na Colômbia por Jorge Ivan Vélez Correa, indivíduo que solicitou a proteção de
seu direito à morte digna por padecer de uma grave enfermidade incurável, denominada “Carcinoma em Cólon ascendente com compromisso
transmural”, em outras palavras: câncer com metástases. Doença que possui como consequência intensas dores e vida em condições pouco dignas,
pois a dose de morfina que lhe era aplicada diariamente não obtinha o
resultado de diminuir todo sofrimento.
Para elucidar a questão, segue transcrição da impugnação feita por
Jorge ao ter conhecimento da negativa de seu requerimento em primeiro
grau de jusrisdição (Sentença T-1250/08):
Cada minuto que el Estado me obliga a vivir, es un minuto
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más de padecimientos inhumanos que cercenan mi dignidad
humana, por eso yo reclamo mi connatural derecho a MORIR DIGNAMENTE.7
A reprodução do trecho acima mencionado demonstra a busca por
uma morte em condições dignas através de um indivíduo que não suportava mais permanecer vivo. Salienta o sofrimento abarcado pela imposição de viver da forma que lhe era exigida.
O zelo para que a vida seja preservada não pode ser uma obrigação
importa sob qualquer condição. Quando a vida se torna inviável, não é
justo condenar o indivíduo a um morrer prolongado, com dias, meses ou
anos de sofrimento físico emocional, físico, moral e social.
De acordo com Pessini (2007, p. 88) um problema hodiarnamente a
ser enfrentado está no avanço relacionado à saúde pública e à medicina
clínica. Fato evidenciado pelo crescimento frente à luta em busca do direito de morrer:
Durante o século XX deram à humanidade a chance, especialmente nas sociedades mais abastadas, de viver mais e ter
uma vida mais produtiva [...]. Contudo, para muita gente,
este progresso resultou num morrer prolongado, acompanhado de sofrimento emocional muito grande e gasto financeiro elevado. Muitos são hoje os que temem tanto perder
o controle de suas vidas, caso venham a tornar-se doentes
críticos, quanto ter um morrer prolongado e impessoal. Este
contexto incentivou a visibilidade e o crescimento do movimento pelo direito de morrer.
A natureza humana, eventualmente, reserva surpresas, por vezes desagradáveis, é o caso de doenças que aparecem repentinamente, acidentes
trágicos e inesperados Diante destas situações irreversíveis, há de se lançar mão dos avanços médicos tecnológicos postos à disposição do indivíduo, visando a garantia de se fazer cessar à vida indigna, em condições
degradantes.
Em sequência ao raciocínio alinhavado, Nelson Rosenvald (2005, p.
08) elucida a dignidade humana como respeito ao ser humano:
Percebemos que o significado de dignidade se relaciona ao
respeito inerente a todo o ser humano – por parte do Estado e das demais pessoas – independentemente de qualquer noção de patrimonialidade. É simultaneamente valor
e princípio, pois constitui elemento decisivo para a atuação
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de intérpretes e aplicadores da Constituição no Estado democrático de Direito. O homem se encontra no vértice do
ordenamento jurídico, pois o direito só se justifica em função
do ser humano.
Quem defende um direito de morrer o faz porque, na tentativa de
curar a morte, de estender a vida e de afastar o tanto quanto possível a
finitude típica do humano, as técnicas e a tecnologia em saúde, apesar dos
grandes avanços, acarretam no atual estado da arte, um intenso padecimento para um extrato de pessoas cujo prognóstico é nefasto (BARROSO,
2012. p. 322).
A afirmação de um direito de morrer está em um contexto determinado de dor, sofrimento e doença cientificamente comprovada, representa dizer não à imposição de um específico modelo biomédico em face da
morte.
Nos dizeres de Dias (2012. p. 140) deve-se admitir a cada pessoa,
livremente, conduzir sua vida com base em seus próprios valores, decidindo como viver e morrer. Compete ao Estado e aos particulares reconhecer
como legítimas as escolhas indivíduais direcionadas à morte, desde que
não cause dano a outros indivíduos.
Recai à própria pessoa, como indivíduo em si, sopesar valores e sentimentos de ordem estritamente privada, para deliberar à manutenção
da vida em situação degradante. Cumpre ao indivíduo, que está em luta
constante, vivenciando à situação diariamente, em seu íntimo, no espaço
que lhe é reservado – no exercício do direito à privacidade –, voltar-se
para si mesmo, refletir sobre as próprias concepções e avaliar se quer, ou
não, levar a vida desta maneira.
O ponto de partida deve ser a convicção de que não é qualquer vida
que merece ser vivida. Sob esta perspectiva, Pessini (2004, p. 141) menciona as distintas realidades humanas, ponderando o direito de morrer
com dignidade:
Lembramos as situações de dor e sofrimento sem perspectivas de alívio, sem sentido, bem como doenças sem cura,
dependência permanente dos outros em termos materiais,
humanos e afetivos, doenças que impõem uma deterioração
corporal progressiva da pessoa, entre outras. Fundamentalmente, nesse paradigma de interpretação, essas distintas realidades humanas negam a tábua referencial de valores que
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confere a dignidade a partir do exercício da “autonomia responsável”, portanto, é melhor “morrer” do que “continuar a
viver” em condições tão precárias.
Neste viés, a busca pelo direito de morrer, possui como referência
um direito individual, considerando cada pessoa como ser humano único,
visando proteger o exercício de seus direitos individuais em consonância
com a realidade vivenciada e necessidades abarcadas. O direito e a justiça
devem ser aplicados para efetivação da dignidade.
A indignidade provoca no indivíduo um sofrimento mental grave
e característico, conforme relata Dworkin (2009, p. 335), pois quando se
perde a dignidade ocorre a cessação do amor-próprio, fazendo com que
as pessoas mergulhem em uma forma ainda mais terrível de sofrimento: o
desprezo e a aversão que passam a sentir por si próprias.
Desta forma, verifica-se fundamental a autodeterminação do ser humano para decidir livremente sobre o direito de morrer com dignidade e
não obstante isto, o dever do Estado em garantir assistência governamental em relação aos cuidados protetivos ao final de vida.
Isto posto, respectivo posicionamento converge para indicar a utilização da palavra “vida” quando provida de dignidade, como base fundamental e garantia prevista no aspecto do Direito Constitucional.
4. O RESPEITO ÀS PARTICULARIDADES NA ESCOLHA DE
ENCERRAR A VIDA: EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO
Importante se torna assegurar o direito individual de escolha a uma
morte digna, o qual seria um ato de proteção e solidariedade à dor e ao
sofrimento. Entende-se que não cabe ao Estado a interferência em questões relacionadas à ética privada e à intimidade, como ocorre nas decisões
relacionadas à morte quando a condição de dignidade está ausente à vida.
A reflexão advém da ocorrência de questões dramáticas relacionadas às pessoas que optam por desistir da vida em razão de situações sem
perspectiva de futuro, marcadas pela dor e por sofrimentos tidos como
intoleráveis.
Decisões livres e conscientes devem ser respeitadas em sua extrema
importância, tendo em vista a situação limítrofe em que a pessoa se encontra. Além disso, acredita-se que somente com a discussão democrática
sobre a problemática é que se chegará à melhor forma de enfrentar as si-
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tuações concretas em que o indivíduo requer autonomia para o processo
de morrer.
Anderson Schreiber (2013, p. 66) demonstra humanidade e compaixão ao justificar a necessidade da discussão democrática como efetivo
respeito às particularidades concretas nas escolhas de encerrar a própria
vida:
Pelo domínio das diferenças é que se chegará ao consenso.
Somente o aprofundamento do debate público em tomo das
distintas situações que conduzem a uma decisão tão trágica
como a de encerrar a própria vida poderá conduzir a um tratamento da matéria compatível com os valores constitucionais, retirando-a do silêncio embaraçoso que a circunda no
cotidiano de clínicas e hospitais. O choque improdutivo entre os extremos, repletos de preconceitos e nunca dispostos
ao consenso, deve ser substituído por uma discussão democrática, deflagrada a partir de situações concretas vistas não
sob um rótulo único, mas com efetivo respeito à sua especial particularidade. É o esforço que se procura empreender
atualmente no Brasil em relação ao outro extremo da vida.
Necessário compreender que independente da disposição hodierna
em avanços tecnológicos e científicos, o indivíduo deve ser visto sob o
prisma ético de sujeito moral, à vista da inegável capacidade de assumir
de forma responsável e autônoma as decisões de interesses que lhe dizem respeito individualmente. Àquele que por estar em situação extrema, vivendo diariamente em circunstâncias de dor e sofrimento não pode
ser forçado unilateralmente a continuar vivendo, mesmo que exista uma
maioria que julgue a vida como um imperativo moral.
Torna-se aterrorizante o pensamento de que os médicos possuem
tecnologias para manter o indivíduo vivo por tempo indeterminado, mesmo com constantes dores, sofrimentos ou em estado vegetativo. Dworkin
(2009, p. 252) elucida a questão:
Os médicos dispões de um aparato tecnológico capaz de
manter vivas – às vezes por semanas, em outros casos por
anos – pessoas que já estão à beira da morte ou terrivelmente
incapacitadas, intubadas, desfiguradas por operações experimentais, com dores ou no limiar da inconsciência de tão sedadas, ligadas a dúzias de aparelhos sem os quais perderiam
a maior parte de suas funções vitais, exploradas por deze-
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nas de médicos que não são capazes de reconhecer e para os
quais já deixaram de ser pacientes para tornar-se verdadeiros
campos de batalha.
Evidencia-se a característica de que o sofrimento físico, incurável,
irreversível, sobreposto de dores insuportáveis e carente de expectativa de
vida resultam a tortura física e psicológica, que é contra todo significado
de vida digna, negando a morte como fator natural da existência, a qual
não implica em suportar dor e sofrimento para que seja consumada.
Quando não se pode ser titular de uma vida digna, a morte torna-se
solução para pleitear essa dignidade. Pessini (2007, p. 287) aduz:
A cura da doença e o alívio do sofrimento, desde o nascedouro da medicina hipocrático, são aceitos como os objetivos da medicina. A doença destrói a integridade do corpo, e
a dor e o sofrimento podem ser fatores de desintegração da
unidade da pessoa.
O objeto a ser atingido é a autodeterminação, de escolher, de agir
de acordo com a própria vontade num caso de inviabilidade da vida que
se apresenta. É necessário se obter a decisão livre de acordo com a privacidade, autonomia e dignidade humana. É preciso confiar que serão respeitados tanto aos indivíduos que optem por prosseguir vivendo um dia
de cada vez – por qualquer motivo que não cumpre analisar – quanto aos
que prefiram interromper a vida indigna, para pôr fim a um estado de
sofrimento.
Quando se visa apenas à cura do indivíduo doente e se desvia a atenção do ser humano atribuído de aspectos físicos, psíquicos e sociais, há a
transformação do enfermo em mero objeto das técnicas médicas. Pessoa
(2013, p. 33) narra que a priorização da cura engendrada pela medicina
moderna possui como núcleo as partes doentes do corpo físico, fazendo
com que isso reduza a pessoa do paciente à sua doença, haja vista a utilização exacerbada de todos os recursos científicos.
Situações de indignidade só podem ser julgadas por quem a está
vivenciando, conforme sua própria perspectiva de vida digna. Apenas o
indivíduo que vive o sofrimento possui a capacidade de confrontar o que
era antes de sua enfermidade, com o que pode vir a ser. É fundamental
haver sensibilidade e empatia por aquele que se encontra em uma situação
crítica, com perspectiva de vida limitada, visto que a ninguém deve ser
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imposta a exigência de sentir, dia após dia, imensurável sofrimento.
A morte é um momento que provoca angústias, tanto para quem
a vivencia quanto para aquele que se propõe auxiliar nesta fase. Importante considerar as peculiaridades envolvidas, tendo em vista a questão
humana, não meramente técnica ou cientifica. A questão humana e os
sentimentos compreendidos na escolha pela morte jamais devem ser preteridos.
Desta feita, para que se avalie o alcance da autonomia corporal, é
crucial o requisito da capacidade e discernimento do indivíduo, pois a
autolimitação deve ser auferida a pessoa apta juridicamente para compreender toda extensão da prática de respectivo ato.
A condição existente para possuir efetivação normativa da pessoalidade advém do necessário processo comunicativo no qual o indivíduo
demonstra estar em pleno exercício de sua capacidade cognitiva, não possuindo incapacidade pela idade ou limitações mentais para autodeterminar-se.
Ademais, para cada caso concreto há questões existenciais que dizem
respeito à autobiografia do indivíduo, os quais exigem reformulações de
conceitos estáticos para que diante de cada circunstância fática sejam considerados os elementos determinantes no contexto.
Obviamente, a perda da capacidade física direciona a subtração da
autoestima, principalmente daqueles que estão plenamente conscientes
de seu estado deplorável. A vida pode não fazer mais sentido com a chegada de sua terminalidade e o indivíduo sente que sua dignidade vai se
perdendo, não possuindo o devido significado. A maneira de evitar que se
chegue a essa situação é através da permissão para que a morte antecipada
e voluntária seja autodeterminada (PESSOA, 2013, p. 76).
Compreende-se que o pedido de morte ocorre quando a vida não é
mais suportada pelo indivíduo, considerada impossível de ser tolerada,
em condição extrema de sofrimento físico e emocional. Neste viés, as condutas denominadas como “eutanásia” e “suicídio assistido”, relacionam-se
ao limite pessoal e individual em suportar a vida.
De acordo com Rui Nunes (2016, p. 55), importa esclarecer qual a
dimensão ética da prática da eutanásia e da assistência médica ao suicídio,
diferenciando essas práticas de outras decisões éticas no fim da vida, decisões que merecem uma abordagem conceitualmente diferenciada.
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Para Pessini (2004, p. 201), a eutanásia é o ato médico que tem como
finalidade eliminar a dor e a indignidade na doença crônica e no morrer,
eliminando o portador da dor.
Citam-se dois elementos envolvidos na prática da eutanásia, a intenção e o efeito da ação. Neste sentido, Sá e Moureira (2015, p. 86) esclarecem que a intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação, daí
tem-se “eutanásia ativa”.
As descrições das formas de eutanásia podem variar de acordo com
os elementos pressupostos para a ação do agente causador do ato, sua
atuação, conduta e finalidade.
Há, de outro modo, a conduta denominada suicídio assistido, similarmente denominado de morte piedosa ou homicídio assistido. Este procedimento apresenta diferenças em relação à eutanásia, explica-se: na eutanásia existe a conduta de um médico, agindo ou se omitindo, resultando
no evento morte, e, no suicídio assistido, a morte independe diretamente
da ação de terceiro, sendo consequência de uma ação do próprio indivíduo, que pode ser orientado, auxiliado ou apenas observado por outro.
É relevante a distinção concernente à conduta diante da prática da
eutanásia e do suicídio assistido, ao passo que, de acordo com Schreiber
(2013, p. 66), o suicídio assistido é requerido pelo paciente com a finalidade de morrer, agindo de maneira livre e consciente:
É aquela em que o paciente solicita a assistência do médico
para a obtenção do resultado letal, hipótese em que a avaliação jurídica da conduta do médico dependerá, além da inequívoca caracterização da intenção e iniciativa do paciente,
de circunstâncias outras como a duração e a seriedade do
acompanhamento clínico efetuado pelo médico, evitando-se
a banalização de uma decisão que, pelo seu caráter drástico,
deve ser sempre livre e refletida.
No suicídio assistido, a pessoa que solicitou a morte é o próprio
indivíduo que decidiu encerrar a vida, pois é quem executa o ato, independente de um terceiro que predisponha dos meios para a realização de
respectiva conduta.
Com isso, a caracterização do suicídio assistido é reconhecida e
fundamentada na decisão do enfermo, titular de capacidades cognitivas
e emocionais, o qual deseja que a própria vida seja abreviada, ou seja, é
o doente que escolhe não querer mais viver na situação que se encontra.
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As circunstâncias relacionadas ao suicídio assistido, compreendida
por Pessoa (2013, p. 85-86), é que o indivíduo solicitante permanece consciente e autônomo, sem impedimento na ação para pôr fim à própria vida.
A intervenção de terceiro pode ser necessária para a prescrição de um
conjunto de drogas que seja letal ou algum outro dispositivo eficaz, mas é
o enfermo que produz o ato que irá cessar a vida.
Sendo assim, o discernimento é importante para a qualificação da
prática, pois a eutanásia não impõe a consciência do doente, sendo realizada por terceiro, enquanto no suicídio assistido existe a obrigatoriedade de lucidez e racionalidade do enfermo somada à ação para realizar a
morte.
A capacidade como direito ao exercício de Direitos civis e prática de
atos pessoais apresenta-se como primeiro e fundamental requisito para
que se possa dispor sobre a abreviação da vida e escolha para morrer. Na
esfera de averiguação da capacidade, o requisito da maioridade encontra-se presente.
Desse modo, a incapacidade civil é a restrição legal imposta ao exercício dos atos da vida civil. De acordo com o artigo 3º, do Código Civil são
considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da
vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. Assim sendo, a incapacidade
é algo excepcional, previsto apenas em rol taxativo. Sua finalidade é proteger os direitos do incapaz.
Há também aqueles que são considerados relativamente incapazes
a certos atos ou a maneira de os exercer, conforme artigo 4º, do Código Civil , sendo: os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os
ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos; bem
como as pessoas com deficiência que tenham como consequência o impedimento de exprimir a sua vontade.
A decisão pela autolimitação da vida depende do entendimento,
consciência, discernimento e da própria vontade livre da pessoa. Schreiber (2013, p. 61) menciona a dificuldade encontrada por médicos e cortes
judiciais em atender aos pedidos de interrupção de tratamento quando
feita por familiares do enfermo:
A interferência dos familiares em uma decisão tão irreversível suscita, não raro, preocupações com a influência do even-
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tual interesse patrimonial de herdeiros do paciente. Essa é
a primeira das razões pelas quais médicos e cortes judiciais
hesitam em atender aos pedidos de interrupção de tratamento apresentados por familiares.
Neste diapasão, é fundamental para que uma pessoa possa requerer o abreviamento da vida: a capacidade tradicionalmente conhecida somada ao discernimento. De modo que a capacidade de decidir deve ser
constatada de maneira concreta, ou seja, é preciso que se faça um estudo
psicológico do indivíduo a fim de verificar se este possui capacidade para
compreender e tomar decisões.
Com relação ao indivíduo incapaz, Schreiber (2013, p. 65) estimula o
efetivo debate em torno do tema, desenvolvendo critérios aplicáveis para
dirimir a questão:
Se o paciente não for capaz de exprimir sua intenção e não
tiver feito prévia declaração a respeito da matéria, será necessário reconstruir sua vontade, à luz da sua concepção de
vida, extraindo de seu próprio comportamento pregresso
aquela que seria sua decisão diante das circunstâncias concretas em que se encontra (circunstâncias que podem variar
enormemente, indo do simples estado de inconsciência até
condições de profundo sofrimento e agonia).
Isto posto, precisa ser respeitada a vontade do indivíduo quando
emanada por documento produzido anteriormente à incapacidade, o qual
tenha sido feito de maneira consciente, escrita e determinando quais os
seus próprios desejos em caso de situações clínicas que impedissem a comunicação da vontade.
Faz-se essencial que o indivíduo tenha a consciência do ato que será
praticado, esta condição é indispensável no momento em que a assinatura
do documento foi realizada, para que não tenha sido redigido quando ausente a capacidade mental plena. Por efeito, a vontade da pessoa deve ser
inequívoca e claramente manifestada.
Destarte, Rui Nunes (2016, p. 55) salienta que muitos autores consideram que a morte assistida só pode ser classificada legítima se for fundamentada no juízo efetuado pelo doente terminal de que o seu projeto de
vida está completo. Neste contexto, mesmo que antecipadamente, o que
se vislumbra é a manifestação da vontade feita por pessoa capaz de forma
livre e consciente, devendo, portanto, ser completamente respeitada.
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O direito à decisão para a morte voluntária é afirmado na legitimidade do ato reproduzido através de um requerimento por iniciativa própria
feita pelo enfermo. Demonstrando que a morte não produzirá um dano,
pois o sofrimento intolerável é resultado do dano produzido anteriormente pela enfermidade.
Somente o próprio titular da vida é capaz de escolher o que pode ou
não ser feito em relação a si. Caso o indivíduo seja considerado incapaz,
apenas com a existência de documento anteriormente redigido, respeitando a forma expressa e voluntária, dentro de limites, para que não haja
desvio de finalidades.
5. O CENÁRIO JURÍDICO SOBRE O DIREITO DE MORRER
Para ampliar o cenário jurídico-doutrinário é importante a contribuição proporcionada pelo Direito comparado a outros Tribunais Constitucionais que já assentaram não ser a vida um valor absoluto.
Outrossim, a crescente reivindicação pelo direito à autonomia para
morrer faz com que este assunto seja examinado por Sá e Moureira (2015,
p. 9), os quais exprimem o dever social de atentar para este tema, delicado
e profundo, na proporção de sua relevância:
É comum acompanharmos nos noticiários a manifestação
da vontade de pessoas que, em perfeito estado de consciência mental [...] imploram que lhes seja permitido o exercício
da autonomia para morrer. Muitas vezes pedem para que
outros lhes proporcionem à morte. É dramática a situação
de famílias que mantêm, nas respectivas casas, doentes em
estado vegetativo, acometidos de males degenerativos, que
só se encontram vivos porque ligados a aparelhos ou porque
alimentados por sondas.
A experiência jurídica reclama por um desenvolvimento integrante
entre a realidade e a deliberação de questões concretas perante a morte,
cujo receio em ter a dignidade subtraída e o suposto sofrimento que o
final da vida pode causar demonstram uma gradativa relevância dos indivíduos ao tema.
Inevitável a reafirmação existente entre o interesse legítimo do ser
humano em ver respeitada sua dignidade e o interesse da sociedade em
proteger todos os que a integram, considerando a condição física e psíquica do indivíduo.
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Por conseguinte, atualmente, Holanda, Bélgica e outros nove estados dos EUA têm direito ao suicídio assistido, sendo eles: Oregon (a Lei
de Morte e Dignidade do Oregon está em vigor desde 27 de outubro de
1997), Washington D.C.8, Montana9, Vermont (a Lei 39 de Vermont está
em vigor desde maio de 2013), Colorado10, Califórnia11 (a Lei de Opção de
Fim de Vida entrou em vigor em 9 de junho de 2016), a capital Washington (a Lei da Morte com Dignidade está em vigor desde 5 de março de
2009), Havaí12, Nova Jersey13 e Maine14.
No mais, a Suíça não penaliza a assistência ao suicídio em determinadas circunstâncias e é o único país no mundo que aceita que cidadãos
de outros países possam viajar para morrer dentro de suas fronteiras. O
suicídio assistido para estrangeiros é organizado por associações Suíças:
Dignitas (fundada em 1998 na Suíça), LifeCircle (localizada no município
de Biel-Benken, região de Arlesheim, na Suíça) ou Ex International (fundada em 1997 na Austrália).
A experiência estrangeira sobre a eutanásia demonstra que apenas a
Holanda, Bélgica (Lei de 28 de maio de 2002 complementada pela Lei de
10 de novembro de 2005), os Países Baixos (a Lei aprovada em 10 de abril
de 2001 entrou em vigor em abril de 2002), Luxemburgo15, Colômbia (Lei
nº. 61 de 31 de outubro de 2017) e o Canadá16 têm leis que a regulam no
âmbito estadual. No mais, a Lei de Eutanásia de Victoria, na Austrália,
entrou em vigor em junho de 2019.
A “Lei relativa ao Término da vida sob Solicitação e Suicídio Assistido” foi publicada na Holanda em 12 de abril de 2012 (ALBUQUERQUE,
2009, p. 108). Destarte, a eutanásia e o suicídio assistido foram regulamentados e deixaram de ser puníveis na Holanda depois de mais de trinta anos de debate. Ademais, a eutanásia pode ser praticada em pacientes
terminais adultos, excluídos apenas os menores de 12 anos. Os médicos
devem obedecer a critérios rígidos para a realização dos procedimentos,
existindo a fiscalização por comissões regionais, compostas por um médico, um jurista e um especialista em ética. Nos termos dessa lei, os atos
só podem ser praticados com a soma dos requisitos: paciente com doença
incurável e dores insuportáveis; paciente que solicitar, voluntariamente,
para morrer; e, após um segundo médico emitir sua opinião sobre o caso.
A prática do suicídio assistido foi legalizada na Bélgica em 28 de
maio de 2002, seguindo basicamente as mesmas regras estabelecidas na
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Holanda (SANTOS; OLIVEIRA; ZANCANARO, 2011, p. 26). Neste local
somente os médicos possuem acesso em farmácias, aos medicamentos e
utensílios exigidos para a realização do procedimento.
Na Bélgica, o procedimento é permitido para pessoas mentalmente competentes, portadoras de condições incuráveis, incluindo doenças
mentais, que causem sofrimento físico ou psicológico insuportáveis. No
mais, a legislação possui o requisito de que nos casos em que o estado do
paciente não for constatado terminal, o médico deve consultar um terceiro especialista independente, e pelo menos um mês deve se passar entre o
requerimento do paciente e a efetivação da morte.
Em 13 de fevereiro de 2014, o Parlamento Belga permitiu a eutanásia
em qualquer idade. Logo, a eutanásia é permitida para pacientes em estado terminal, com grande sofrimento, por solicitação da própria criança –
quando possível – com o entendimento de quem tem discernimento para
tomar tal decisão, somada à concordância do pai e da mãe.
Rui Nunes (2016, p. 59) cita que na Holanda e na Bélgica, após sua
legalização, os dados existentes revelam que cerca de 2% de todas as mortes ocorridas nestes Países se deveram à eutanásia.
Farias (2007, p. 111) observa que nos Países Baixos as solicitações
para a eutanásia diminuíram desde a sua legalização. O autor menciona
que em estudos realizados pelo governo em âmbito nacional, descobriu-se que muitos pacientes experimentam sentimentos de bem-estar apenas
por saber que seus médicos poderiam ajudar-lhes a morrer em caso de
sofrimentos insuportáveis.
Informa Pessini (2004, p. 119) que após a aprovação da legislação
Holandesa relacionada a eutanásia, não houve aumento nas ocorrências
de casos de eutanásia não-voluntária, restando assim incomprovado o argumento de que a regularização aumentaria a prática do ato.
A Itália não permite os procedimentos para o morrer com dignidade, todavia, no país existe uma filial da organização denominada Exit
, com base em Turim, a qual proporciona viagem à Holanda, em ambulância, onde o indivíduo pode ter a boa morte assistida por profissionais
(FARIAS, 2007, p. 96).
A Lei de Eutanásia de Victoria (Austrália) que entrou em vigor em
junho de 2019 inclui 68 garantias, o que a torna a Lei de eutanásia mais
completa do mundo, devendo haver prognóstico de morte em 6 meses
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ou, em caso degenerativo, 12 meses. Esta Lei preceitua os seguintes itens:
o pedido deve ser voluntário; o indivíduo precisa ter no mínimo 18 anos;
residente habitual Australiano em Victoria ou residente permanente; com
capacidade de tomada de decisão no momento da morte; com uma condição avançada e progressiva que causará a morte; tendo o fim da vida claramente definido, com uma morte previsível em semanas ou meses, mas
não além de um ano; e a doença ou condição no final da vida combinada
com a exigência de sofrimento.
Verifica-se que a experiência estrangeira demonstra progressos no
que se refere ao direito de morrer, pois compreende a existência de seres humanos que, independentemente do seu amor pela vida, decidem
morrer com plena consciência, mantendo sua dignidade. Valorizando os
indivíduos que consideram que a morte deve ser efetivada e desejam um
final tranquilo de maneira digna. Países que aceitam a autolimitação da
vida possuem respeito aos direitos da pessoa, dignidade e liberdade
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito à vida esta consagrado na Constituição Federal de 1.988,
em seu artigo 5º, caput, sendo tutelada como bem maior, preservada e
considerada Direito fundamental. Ademais, os Direitos fundamentais
constituem valores conexos à dignidade da pessoa humana da qual todo
indivíduo é merecedor.
Em razão da interdependência existente ao preservar a dignidade
humana e atingir os anseios dos direitos individuais, verifica-se que a efetivação das garantias Constitucionais são essenciais para o exercício de
direitos e liberdades fundamentais.
Destarte, para a resolução da problemática existente no choque entre Direitos fundamentais torna-se necessária a análise da efetiva situação
que se mostra presente, sopesando os interesses postos em conflito.
Para tanto, deve-se contemplar e assegurar que decisões livres possam ser garantidas pelo Estado, consagrando a todos o efetivo exercício
do direito de morrer dignamente, como máxima expressão de liberdade,
razão pela qual, nenhum direito deve ser considerado absoluto, pois a cada
um compete viver e agir frente à morte conforme convicções pessoais.
À vista disso, a dignidade como autonomia envolve a capacidade do
homem de decidir os seus rumos de vida realizando escolhas morais re-
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levantes. A renúncia do direito à vida é uma decisão que deve ser tomada
por um sujeito capaz de, por si mesmo, empreender escolhas morais, se
autodeterminar, traçar planos de vida e realizá-los.
Compreende-se que a morte faz parte da vida, a totalidade da vida
engloba a somatória dos eventos nela concernentes, sendo que uma destas
fases abarca o evento denominado morte.
Ao se buscar pelo direito de morrer o indivíduo não quer mais prosseguir com a vida que possui, por ter perdido a qualidade inerente e a
dignidade. As normas fundamentais na situação de sofrimento físico e
psicológico devem ser sopesadas para que prevaleça a liberdade da pessoa
e a sua dignidade. Veda-se a dimensão humana que possibilite ao indivíduo se tornar objeto, buscando a autonomia do sujeito, visando honrar
sua autodeterminação para que não seja prolongado sofrimento físico,
mental ou social ao se adiar a morte tida como inevitável.
Desta maneira, quando a vida se tornar inviável, não é justo condenar o indivíduo há dias, meses ou anos de tortura, agonia, angústia e desespero. Depende de cada um decidir se quer sobreviver nas situações que
lhe acompanham ou se requer abreviar a vida para alcançar a liberdade e
o desejo de morrer.
Não cabe ao Estado decidir que o sujeito deva sobreviver sob qualquer circunstância, no extremo do seu sofrimento, por valores impostos.
O ato de obrigar o indivíduo a se manter vivo, colocando-o em uma espécie de cárcere privado em seu próprio corpo, desprovido do mínimo
essencial de autodeterminação e liberdade, mostra-se injustificável e degradante.
Neste viés, denomina-se a “eutanásia” e o “suicídio assistido”, no qual
a eutanásia concerne a conduta de um profissional médico, que por uma
ação ou omissão, provoca o evento morte. No suicídio assistido considera-se a morte como consequência de uma ação do próprio indivíduo, que
pode ser orientado, auxiliado ou apenas observado por outro.
Além disso, a capacidade como direito ao exercício de Direitos civis
e prática de atos pessoais apresenta-se como primeiro e fundamental requisito para que se possa dispor sobre a abreviação da vida e escolha para
morrer.
A contribuição proporcionada pelo Direito comparado a outros Tribunais Constitucionais que já assentaram não ser a vida um valor abso-
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luto mostra-se importante, ao passo que, atualmente, Holanda, Bélgica e
outros nove estados dos EUA têm direito ao suicídio assistido: Oregon,
Washington D.C., Montana, Vermont, Colorado, Califórnia, a capital
Washington, Havaí, Nova Jersey e Maine. No mais, a assistência ao suicídio não é penalizada na Suíça em determinadas circunstâncias.
Com relação a eutanásia, a experiência estrangeira demonstra que
apenas a Holanda, Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, Colômbia, o
Canadá e Victoria (Austrália) têm leis que a regulam no âmbito estadual.
Assim, salienta-se que o ser humano posto em situação extrema,
vivendo diariamente em circunstâncias de dor e sofrimento não pode
ser forçado unilateralmente a continuar vivendo, devendo ser visto sob
o prisma ético como sujeito moral. É essencial que situações de indignidade sejam sopesadas por quem dela está desfrutando, conforme a própria perspectiva de vida digna. Deve haver receptividade e compaixão por
aquele que se encontra em uma situação crítica, lembrando que, quando
não se pode ser titular de uma vida digna, a morte torna-se solução para
reaver essa dignidade.
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'Notas de fim'
de.
1
Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), de 10 de dezembro de
1948.
Art. 3º Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
2
Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 4º - Direito à vida.
Artigo 4º - Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido
pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida
arbitrariamente. [...]
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: [...]. (BRASIL, 1988).
4
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
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:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
X - são invioláveis a intimidade, à vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988).
5		 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:
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 1988).
6
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]
III - a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988).
7
Cada minuto que o Estado me obriga a viver, é um minuto a mais de sofrimento desumano que restringe a minha dignidade humana, por isso reivindico meu direito
de MORRER DIGNAMENTE.
8
Washington, DC é a sexta jurisdição dos EUA a promulgar um estatuto de
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morte assistida. A Lei entrou em vigor em 18 de fevereiro de 2017. A implementação
começou em 6 de junho de 2017.
9
Montana não tem um estatuto de morte com dignidade. No entanto, a opção
de fim de vida é legal no Estado através da decisão da Suprema Corte estadual.
10
Em 8 de novembro de 2016, os eleitores do Colorado aprovaram a Proposta
106, a Lei de Opções de Fim da vida. A lei entrou em vigor em 16 de dezembro de 2016.
11
Os pacientes podem solicitar e os médicos podem prescrever medicamentos
com fins de vida.
12
O Havaí é a 7ª jurisdição dos EUA a ter um estatuto de morte com dignidade,
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019.
13
A Lei de Auxílio à Morte para a Lei dos Doentes terminais foi sancionada dia 12
de abril de 2019. A lei entra em vigor em 1º de agosto de 2019.
14
A Lei da Morte com Dignidade do Maine foi assinada em 12 de junho de 2019.
O Maine é a 9ª jurisdição a ter um estatuto de ajuda para morrer.
15
A Lei regula os cuidados paliativos, assim como a eutanásia e a assistência ao
suicídio. O Código da Legislação é: A – nº. 46 de 16 de março 2009.
16
A Lei C-41 fez modificações no Código Penal e mencionou a ajuda médica para
morrer, de 14 de abril de 2016.
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RESUMO:
O texto visa a analisar em que consistem a relação e a situação jurídica no âmbito do direito privado a partir da explicitação e distinção doutrinária
entre uma e outra com especial enfoque nas situações
jurídicas em espécie, notadamente, o direito subjetivo, o dever jurídico, o ônus, o direito potestativo e a
faculdade jurídica, todas elas aptas a operacionalizar
a personalidade jurídica da pessoa natural, o que permite constatar que a relação jurídica abarca um complexo de situações jurídicas subjetivas, e que relação
e situação jurídicas são complementares, e, por esta
razão, permitem ao sujeito exercer os direitos da personalidade.
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ABSTRACT:
The text aims to analyze what the relationship and the legal situation in the scope of private law Consist from the explanation and doctrinal distinction between one and the other with special focus on legal
situations in kind, notably, subjective law , legal duty, burdens, potestative
law and legal faculty, all of which are capable of operationalizing the legal
personality of the natural person which shows that the legal relationship
and situation are complementary, and therefor this reason they allow the
subject to exercise personality rights.
RESUMEN:
El texto tiene como objetivo analizar el hecho de que se trata de una
relación con la situación jurídica que no es directamente privada, a partir
de la explicación y distinción doctrinal entre una y otra con un enfoque
especial de las situaciones jurídicas en especie, en particular, o subjetivo
directo, o hecho jurídico, o bien, directo y facultativo jurídico, todos ellos capaces de operativizar la personalidad jurídica de la persona física,
o que permitan comprobar que la relación jurídica engloba un complejo
de situaciones jurídicas subjetivas, y que la relación y la situación jurídica
son complementarias. , y por eso me permite ejercitar tu personalidad
directamente.
PALAVRAS-CHAVE:
Categorias; complementares; relação; situação; jurídica.
KEYWORDS:
Categories; complementar; relationship; legal situation.
PALABRAS CHAVE:
Categorías; complementario; relación; situación; legal.
INTRODUÇÃO
De acordo com a tradição, a Teoria Geral do Direito Privado pode
ser estudada a partir da norma jurídica, ou da relação jurídica, que têm
como premissas, respectivamente, o direito objetivo e o direito subjetivo.
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O método das categorias relacionais permite-nos compreender o
Direito como fato social, voltado, portanto, à vida do ser humano. A teoria
normativista da relação jurídica não consegue exprimir completamente a
experiência jurídica, porque define aprioristicamente o posicionamento
dos sujeitos, como se estivessem relacionalmente, isolados. Sob tal perspectiva, a relação jurídica seria um paradoxo.
Parte-se, aqui, da análise da teoria tradicional da relação jurídica,
que se leva a efeito por meio da pesquisa bibliográfica. Tecemos inicialmente algumas considerações acerca da origem da relação jurídica, para
explicitar porque, atualmente, ela está em “crise”. Simultaneamente, pretendemos oferecer um aporte teórico que permita compreender como se
opera a distinção entre o ser e o dever ser, na tentativa de incorporar à
perspectiva tradicional da relação jurídica, novas categorias relacionais.
1. A ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA
A concepção clássica da relação jurídica liga-se à de direito subjetivo, pois este é um aspecto daquela. Há uma discussão acerca de se poder
afirmar que o Direito Romano conhecera a relação jurídica ou o direito
subjetivo. A maioria da doutrina nega esse conhecimento ao Direito Romano, já que àquela época não havia o caráter de abstração do Direito,
não havendo distinção entre direito objetivo e subjetivo. Logo, era impossível àquela época conceituar –se a relação jurídica. Embora houvesse essa
confusão, pode-se afirmar que os romanos conheciam o direito subjetivo,
pois possuíam noções de atribuições jurídicas, mas o fato de atribuírem
direitos não implica uma aceitação da divisão atinente ao direito subjetivo1.
Historicamente, o direito subjetivo e a relação jurídica têm sua gênese nas Pandectas, no século XVIII, época em que a Alemanha era o
centro de estudo do Direito Romano, aplicado supletivamente pelos magistrados. O mos italicus da Escola dos Comentadores ou Pós-Glosadores
– cuja liderança era atribuída a Bartolo (1313-1357) – fora substituído
pelo usus modernus pandectarum, ou seja, pela interpretação moderna
das Pandectas ou Digesto, considerado o livro mais importante do Corpus
Juris Civilis de Justiniano2.
O mos italicus, dos Comentadores reverenciava a autoridade do
Corpus, mas recorria à utilização das Glosas da Escola anterior (dos Glo-
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sadores), dos costumes regionais, dos princípios feudais e, também, do
direito eclesiástico. A produção do mos italicus foi essencialmente acadêmica baseada no método argumentativo a partir do debate e da polêmica,
que eram típicos da escolástica3.
O usus modernus fundava-se no método dogmático de estudo das
Pandectas historicamente contextualizadas. A Escola Histórica destacou-se ao utilizar esse método defendendo o Direito como uma formação
histórica, contrapondo-se ao Direito Natural e à Codificação4.
O usus modernus permitiu a recepção teórica do Direito Romano na
Alemanha, bem como o avanço doutrinário na atualização e abstração do
seu conteúdo, na tentativa de transpô-lo à realidade da época. Somente a
partir de 1.900, com o Código Civil alemão, o Direito Romano deixou de
vigorar na Alemanha, embora o Código abrigue, ainda, o dogmatismo,
pois acolhera vários conceitos gerais formulados pela pandectística, dentre eles, a sistematização das relações jurídicas em sua parte geral5.
A relação jurídica é criação da Escola das Pandectas, que por meio
da abstração dos conceitos, visou atualizar e cientificar o Direito Romano,
ao abordar o Direito como relatio ad alterum, resgatando sua finalidade
como mediador social e instrumento para a consecução do bem comum6.
2. O CONCEITO PERSONALISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA:
CRÍTICA À TEORIA NORMATIVISTA
A concepção personalista da relação jurídica é a mais aceita no Brasil. De acordo com Francisco Amaral, a relação jurídica é o vínculo reconhecido pelo Direito entre pessoas ou grupos atribuindo-lhes poderes e
deveres. Trata-se de uma situação em que duas ou mais pessoas se encontram, e que dizem respeito a bens ou interesses jurídicos. Nessa situação
jurídica de bilateralidade entre os sujeitos, alguns estão em posição de
poder, e outros, em posição de dever promovendo a tutela de um interesse. O interesse é a necessidade de alguém em relação a bens materiais ou
imateriais, ou o que se constitui em razão para agir7.
A concepção personalista da relação jurídica resulta da qualificação
jurídica das relações sociais transformadas em vínculos normativos, isto
é, nexos entre sujeitos de direito8. Essa perspectiva pressupõe dois elementos para a formação da relação jurídica, a saber: um de ordem material, que é a determinação jurídica, responsável por transformar a relação
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de fato em relação de direito, e por isso, a definição – o outro elemento
de ordem social, no qual consideram-se as relações sociais reguladas pelo
sistema jurídico9.
O mérito da concepção personalista da relação jurídica está em estabelecer uma relação homogênea entre os sujeitos de direito, e de considerar os conflitos de interesses entre as pessoas como relevantes na sua convivência social. Entretanto, mais adequado seria compreender a relação
jurídica como o vínculo entre situações jurídicas, ou centros de interesses
determinados, e não como vínculo entre sujeitos. Nesse sentido, supera-se o elemento pessoal, não necessariamente presente, como ocorre, por
exemplo, quando desaparece a pluralidade de sócios de uma sociedade,
e decorrido determinado período, referida pluralidade societária não se
restabelece. Nesse caso, falta um dos elementos da relação jurídica. O que
sempre se apresenta é a relação entre dois centros de interesses, entre duas
situações subjetivas10.
Para outra corrente doutrinária de natureza normativista, a relação
jurídica é o vínculo estabelecido entre os sujeitos e o ordenamento jurídico, ou entre as pessoas e coisas, ou entre as pessoas e lugares11. Dentre
os defensores da perspectiva normativista da relação jurídica, o maior expoente é Hans Kelsen12.
A doutrina dominante critica a perspectiva normativista da relação
jurídica invocando os seguintes argumentos: a) o Direito organiza e disciplina as relações humanas visando à tutela dos seus interesses; b) a relação
jurídica supõe um poder jurídico ao qual se contrapõe um dever. Não
pode esse poder dirigir-se contra coisas, mas sim, contra pessoas; c) não
se pode conceber um poder de uma pessoa sem que lhe corresponda uma
limitação para com as demais. Além disso, essa teoria estabelece um vínculo entre realidades heterogêneas, como a pessoa e as coisas, e a pessoa e
a norma jurídica. Em razão disso, há franca aceitação da teoria personalista, mais apropriada ao Direito Privado do que ao Público13.
Sob a perspectiva personalista, cumpre à relação jurídica retratar determinado comportamento humano juridicamente conformado. Posição
doutrinária mais recente compreende a relação jurídica sob uma perspectiva dinâmica, principalmente, no âmbito do direito das obrigações. Nele,
a relação jurídica é um todo unitário e orgânico, isto é, um processo em
andamento, que traduz a relação jurídica como uma totalidade de direitos
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e deveres que existe e se desenvolve visando a um determinado objetivo14.
Em razão dos argumentos apresentados, é adequado defender-se que
se deve personalizar o Direito Civil, alçando a pessoa humana à ocupação
do primeiro lugar, isto é, ela deve ser considerada como o centro do sistema do Direito Privado, pois o Direito, como sistema axiológico que é,
deve considerar o homem como o valor primeiro15.
3. A “CRISE” DA RELAÇÃO JURÍDICA: A SITUAÇÃO JURÍDICA SUBJETIVA
Alguns autores afirmam que a teoria da relação jurídica está em crise. Na verdade, trata-se de uma releitura da perspectiva tradicional com
a finalidade de incorporar novas categorias relacionais16. Nesse sentido,
um dos civilistas de maior destaque é Pietro Perlingieri, que desenvolveu
a teoria da situação jurídica subjetiva.
Em sua obra Perfis do Direito Civil, Perlingieri traça inicialmente
uma distinção entre o fato e o efeito jurídico que daquele decorre. Nesse sentido, o efeito jurídico é caracterizado como um dever ser17. Para
exemplificar referida distinção, o autor em comento traz à baila o seguinte
exemplo:
“Tome-se como exemplo, a assinatura de um cheque. Deste fato jurídico, deste ser, nasce – em virtude da previsão normativa – a obrigação
de pagar. A obrigação é um efeito, um dever ser. A obrigação de pagar
não é o pagamento (o qual é execução, adimplemento da obrigação), ela
não é um fato, mas um conceito que permite avaliar um comportamento.
O pagamento (fato) é o comportamento conforme à obrigação de pagar
(efeito), que deriva da emissão do cheque (fato) O efeito é instrumento de
avaliação do agir humano entendido segundo categorias”18.
O conceito geral dessas categorias às quais Perlingieri se refere é a
situação jurídica19. A situação jurídica apresenta-se sob a perspectiva objetiva como um interesse vital à sua existência. Aqui o interesse pode ser,
tanto patrimonial, como existencial, ou um e outro juntos, pois algumas
situações patrimoniais instrumentalizam a realização de interesses, sejam
eles pessoais ou existenciais. No âmbito do Direito Privado há situações
patrimoniais, como, por exemplo, o direito de propriedade, o crédito, a
empresa, a iniciativa econômica privada; bem como situações não patrimoniais, como as que se referem aos direitos de personalidade20, que tem
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papel primário considerando-se a hierarquia das situações jurídicas e dos
valores21.
A finalidade da situação jurídica é formalizar conceitualmente os
comportamentos. Referidos comportamentos são o perfil dinâmico da situação subjetiva (ou jurídica). A atividade ou o ato jurídico são a realização de uma situação, de um poder conferido ao sujeito. O poder é um dos
aspectos caracterizadores da situação subjetiva. O interesse reconhecido
ao sujeito, ao ser exercido, é compreendido como um comportamento em
atividade. A existência de um interesse jurídico relevante é precedente logicamente ao seu exercício. A manifestação de vontade do sujeito – que
não necessariamente é o titular do interesse – é pressuposto para o exercício da situação subjetiva. O Exercício significa a capacidade de exercer,
isto é, que o sujeito tenha a capacidade de fato. Distinguem-se, assim, o
sujeito titular do interesse, e aquele sujeito que o exerce22.
Existem, ainda, dois aspectos sob os quais as situações subjetivas devem ser consideradas, a saber: a) o funcional, e b) o regulamentar23.
O aspecto funcional qualifica a situação subjetiva, e determina sua
função no âmbito das relações sócio jurídicas. No ordenamento, o interesse é tutelado quando, simultaneamente, atende ao interesse do seu
titular, e, também, ao interesse coletivo. Na maioria das vezes, o interesse enseja o surgimento de uma situação subjetiva complexa, composta,
tanto de poderes, quanto de deveres, obrigações e ônus. A complexidade
das situações subjetivas é expressão da solidariedade consubstanciada no
ordenamento constitucional, razão pela qual não deve ser entendida em
sentido absoluto24.
O aspecto regulamentar atribui relevância jurídica à situação subjetiva. A juridicidade é a tradução do poder de realizar ou de exigir que outrem realize (ou se abstenha de realizar) certos atos. Esse poder está confirmado em princípios e normas jurídicas. Sob tal perspectiva, a situação
é uma norma de conduta que pode significar atribuição ao sujeito – seja
no interesse próprio ou de terceiros, no interesse individual ou social – do
poder de realizar, ou não, certos atos ou atividades25.
Tecidas as considerações acima, podemos concluir com Perlingieri,
que a relação jurídica abarca uma relação entre as situações subjetivas,
mesmo que confluentes na titularidade de um mesmo sujeito26. Cabe à
relação jurídica regular os interesses que se relacionam harmonizando-os,
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isto é, a relação jurídica compõe, harmoniza as situações subjetivas. A relação jurídica é o ordenamento do caso concreto, afinal, o ordenamento
jurídico é um sistema de relações. Sob o perfil funcional, a relação jurídica
é um conjunto de cláusulas, preceitos, prerrogativas e atribuições, ou seja,
um regulamento. O aspecto normativo conflui no funcional27.
Para melhor esclarecer os aspectos funcional e regulamentar atinentes às situações jurídicas, Perlingieri toma como exemplo a relação obrigacional. Há na relação jurídica obrigacional pecuniária, o seu conteúdo,
que é traduzido pela prestação de uma quantia em dinheiro. Estruturalmente, referida obrigação é relacional, pois expressa uma contraposição
entre a situação jurídica creditória e a debitória. Referida relação é, ainda,
neutra, pois não exprime a causa da sua existência, isto é, a função prático-social à qual responde. Se a relação jurídica se limitasse somente ao seu
aspecto estrutural, a saber, a relação entre situações subjetivas, não seria
possível individuar a função da obrigação em questão. O aspecto funcional e a causa da obrigação expressam a exigência de individuar e completar a relação estabelecida entre as situações subjetivas. O credor, em razão
de uma causa, tem ou não determinados poderes e obrigações. Pode agir
para resolver a obrigação ou defender-se excepcionando a inadimplência
da outra parte28. É o que ocorre, por exemplo, na obrigação da prestação
de alimentos dos pais aos filhos menores.
3.1 As Situações Jurídicas Em Espécie
Ainda que em síntese, pretendemos explicitar ao leitor quais são as
novas categorias jurídicas relacionais que complementam a compreensão
acerca da relação jurídica. De acordo com Francisco Amaral as situações
jurídicas “Surgem como efeito de fatos ou atos jurídicos e realizam-se
como possibilidade de ser, pretender ou fazer algo de maneira garantida,
nos limites atributivos das regras de direito (grifos do autor)”29.
Dentre as situações jurídicas em espécie contidas na relação jurídica,
que podem expressar manifestações de poder ou de dever tornando inseparáveis os conceitos de situação e relação jurídica30, podemos elencar as
seguintes: o direito subjetivo, o dever jurídico, o ônus, o direito potestativo, e a faculdade jurídica.
Gustavo Tepedino sustenta que no século passado, a tradição pandectista rejeitou a categoria dos direitos da personalidade. Em uma estrei-

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

171

ta síntese, a personalidade identificava-se com a titularidade dos direitos,
e, por esta razão, não podia ser considerada objeto deles. Afinal, se referida premissa se sustentasse, teríamos uma contradição lógica31.
Isto significa que não se considerava a proteção da personalidade a
partir dos pressupostos que fundamentavam o direito subjetivo, pois a
reação da ordem jurídica limitava-se a combater os prejuízos provocados
pela lesão, isto é, o dano injusto, por meio da responsabilidade civil. Ocorre que há duas perspectivas que nos permitem compreender a personalidade jurídica do sujeito. Sob a perspectiva dos atributos da pessoa humana, que a habilita a ser sujeito de direito a personalidade identifica-se com
a capacidade, e indica assim, a titularidade das relações jurídicas. Esta é a
perspectiva estrutural atinente à estrutura das situações jurídicas subjetivas, no qual a pessoa tomada em sua subjetividade identifica-se como o
elemento subjetivo das situações jurídicas32.
De outra perspectiva, podemos compreender a personalidade como
conjunto de características e atributos da pessoa humana considerada
como objeto merecedor de tutela pelo ordenamento jurídico, por tanto,
ela é o seu centro, e como tal, deve ser protegida das agressões que afetam
a sua personalidade. Por esta razão, a doutrina identifica as categorias jurídicas relacionais a seguir como situações jurídicas subjetivas oponíveis
erga omnes33.
3.1.1 O Direito Subjetivo
O direito subjetivo é o poder conferido pela ordem jurídica a alguém
para agir e exigir de outra pessoa determinado comportamento. Trata-se
de uma permissão jurídica a partir da qual se pode fazer ou ter algo que
não é proibido, bem como o de exigir de outrem que cumpra o respectivo dever sob pena de sanção. Em razão de ser exclusivo do seu titular, o
direito subjetivo é um poder de atuação jurídica reconhecida e limitada
pelo direito objetivo. O titular do direito subjetivo é determinado, e o seu
objeto é específico34.
Quanto à relação jurídica que integra, os direitos subjetivos podem
ser classificados em públicos e privados. Entretanto, esse critério não é
seguro, pois tanto o Estado pode ser titular de direitos privados, quando o
particular de direitos públicos. O correto é compreender o direito subjetivo como uma situação jurídica unitária, própria da Teoria do Direito, de
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que o Estado pode ser titular ativo ou passivo35.
A diferença específica entre o direito público e o privado está embasada no argumento de que o direito subjetivo privado é um poder volitivo
garantido por um poder jurídico, enquanto o direito subjetivo público é
um poder jurídico ao qual não corresponde um poder de vontade. O direito subjetivo público é um poder exclusivamente criado pelo direito objetivo. Entretanto, com a crescente intervenção estatal nas relações sociais,
que no contexto do Estado Liberal eram de direito privado, a distinção
entre direito subjetivo público e privado é contestada. O que se deve ressaltar, é que, qualquer que fosse a concepção atinente ao seu fundamento,
se a vontade ou o interesse, o que se tem é uma situação subjetiva própria
da Teoria Geral do Direito, que em sua estrutura e natureza é imutável – o
que não justifica referida divisão36.
Atualmente, o social predomina sobre o particular. Não mais se justifica tal distinção, considerando-se o direito subjetivo tecnicamente como
prerrogativa individual implícita nas relações jurídicas dos particulares
entre si ou em relação com o Estado Nesse sentido, há uma subordinação
de todos à ordem jurídica, sob o império da constitucionalidade e da legalidade37.
No que se refere ao bem protegido ou ao fim a que se destinam, os
direitos subjetivos privados estão divididos em direitos da personalidade, direitos de família, direitos patrimoniais, que tem como referencial a
pessoa dos sujeitos inseridos na relação jurídica, seja individualmente, ou
como membro familiar; ou então, os valores atinentes ao patrimônio38.
Os direitos da personalidade tutelam a pessoa do titular, como, por
exemplo, o nome, a imagem, a intimidade, a correspondência. Os direitos
de família e os patrimoniais dizem respeito a algo externo à pessoa. Os
direitos de família são expressões de deveres morais a ela atribuídos em
razão da posição que ela ocupa no âmbito familiar. Os direitos patrimoniais constituem o meio de realização dos fins econômicos da pessoa39.
Em relação à eficácia, os direitos subjetivos dividem-se em absolutos
e relativos, conforme devem ser respeitados por todas ou algumas pessoas. São absolutos os direitos da personalidade, os de família e os reais.
São relativos os direitos creditórios40.
Os direitos subjetivos dividem-se ainda em patrimoniais e extapatrimoniais. No segundo, o critério referencial é o patrimônio. O patrimônio
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compreende o conjunto de relações jurídicas economicamente apreciáveis
do qual o indivíduo é o titular. É portanto, uma universalidade de direito,
que se distingue da universalidade de fato. Esta é um conjunto de direitos
que se forma a partir da vontade humana, como por exemplo, uma biblioteca, uma coleção de obras de arte. Os direitos patrimoniais compreendem os direitos reais, os obrigacionais e os de autor, estes notadamente
subdivididos em direitos de autor e direitos de propriedade industrial41.
Os direitos extrapatrimoniais constituem os direitos de personalidade, voltados à proteção dos atributos essênciais do homem, como o direito
à vida, à liberdade, à honra, os direitos de família e os direitos políticos42.
Os direitos reais são aqueles exercidos direta e imediatamente sobre
os bens materiais ou coisas. São eles: a propriedade, a superfície, a servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor,
hipoteca e anticrese43.
Os direitos obrigacionais têm por objeto específico um comportamento, uma ação ou omissão denominada prestação, como, por exemplo,
os que resultam de um contrato de compra e venda, de locação, de empréstimo44.
Os direitos intelectuais tem como objeto as produções do espírito,
sejam elas, artísticas, literárias, científicas, ou até mesmo, industriais.
Compreendem os direitos do autor, do compositor, do artista, ou do inventor sobre os produtos que criam45.
A distinção entre direitos patrimoniais e extrapatrimoniais importa, porque os primeiros são transmissíveis, com algumas exceções causa
mortis causa – como os direitos de usufruto, de uso, habitação e o comodato – o que todavia não ocorre com os direitos extrapatrimoniais,
que estão fora do comércio, sendo, portanto, intrasferíveis e inalienáveis.
Referida distinção tem em consideração dois polos diversos, a saber: a
matéria, e o espírito46.
O critério da apreciação econômica, que distingue os direitos subjetivos em patrimoniais e existenciais é criticável por ser estranho ao direito
em si mesmo. A classificação em comento refere-se mais ao interesse visado – patrimonial ou moral – do que ao direito em si. Os patrimoniais
visam satisfazer um interesse econômico, que se pode avaliar em dinheiro,
como, por exemplo, os obrigacionais. Os extrapatrimoniais não têm valor econômico, como, por exemplo, os direitos de personalidade e os de
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família. Logo, referida classificação não é absoluta, como nenhuma classificação o é47.
Mais adequado é aceitar-se a tese dos degraus da patrimonialidade,
segundo a qual, na relação dos direitos subjetivos com o patrimônio pessoal, há diversos patamares de crescente patrimonialidade, exigibilidade e
transmissibilidade48.
De acordo com Bruno Torquato de Oliveira Naves, o direito objetivo e o direito subjetivo não estão separados. Uma vez mais, isto significa
que são categorias que se complementam. O direito subjetivo sem direito
objetivo é posicionamento jusnaturalista ou metafísico, que afirma que alguém é titular de direitos independente do ordenamento jurídico. Direito
objetivo sem direito subjetivo implica a afirmação de que o Direito lida
apenas com a realidade normativa, esquecendo-se da sua finalidade precípua. O Direito é um fenômeno histórico e social. Sob esta perspectiva,
não adianta trabalhar as ideias jurídicas desvinculadas do mundo do ser49.
A incidência da norma sobre o fato produz visa à produzir o direito
subjetivo, e neste sentido, ele é uma consequência do direito objetivo, mas
que carece de eficácia sem o fato jurídico. Assim sendo, o dever ser descrito no direito objetivo em algum momento ganhará efetividade na situação
social, e concretizará a hipótese normativa. Por esta razão, podemos sustentar com o jurista mineiro que o direito subjetivo é um poder de atuação
conferido pelo ordenamento50.
3.1.2 O Dever Jurídico
Ao direito subjetivo contrapõe-se o dever jurídico – uma situação
passiva em que cabe ao devedor observar certo comportamento positivo ou negativo compatível com o interesse daquele sujeito que é titular
do direito subjetivo. Nos direitos absolutos, como os que dizem respeito
à propriedade e à personalidade, todos devem observá-lo. Nos direitos
relativos, como os obrigacionais, o dever é especial, e compete somente à
pessoa vinculada pela relação jurídica, como, por exemplo, o comprador
em relação ao vendedor, e o locatário em relação ao locador51.
O dever jurídico traduz-se como uma necessidade de observação
comportamental, seja o comportamento positivo ou negativo, a que tem
direito o sujeito titular do direito subjetivo. Como o dever jurídico contrapõe-se ao direito subjetivo, o descumprimento do referido dever sujeita o
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infrator às sanções preestabelecidas. É o descumprimento do dever jurídico que enseja a responsabilidade civil52.
De acordo com a teoria personalista da relação jurídica, o dever jurídico nas relações absolutas caracateriza-se como dever de abstenção que
abarca toda a coletividade, por isto oponível erga omnes. Por outro lado,
as relações de direito relativo estatuem um dever a apenas um ou alguns
sujeitos que participam da relação. O dever jurídico, por ser, também,
uma situação jurídica tal como o direito subjetivo, conecta-se à pretensão
de exercício do poder assegurada pelo Estado. Caso o direito subjetivo
seja violado, o Estado disponibiliza ao seu titular meios de protegê-lo53, e
por esta razão, há uma resistência do outro sujeito em relação à referida
pretensão, no sentido de que ele envidará todos os esforços necessários
para que não seja submetido ao cumprimento do dever jurídico, desconstituindo a pretensão inicialmente reclamada54.
3.1.3 O Ônus
O ônus aproxima-se da noção de dever jurídico. O ônus é definido
como a necessidade de o agente comportar-se de determinado modo, a
fim de realizar um interesse próprio, como por exemplo, no caso do ônus
da prova para aquele que visa defender direito seu, no sentido de ter que
provar que o direito existe, e que houve a respectiva lesão, ou, ainda, o
ônus do registro da escritura de aquisição imobiliária visando a garantir o
direito de propriedade55.
A diferença entre o dever jurídico e o ônus é a seguinte: No caso do
dever jurídico, o comportamento do agente é necessário para a realização
do interesse do titular do direito subjetivo, enquanto, no caso do ônus,
o interesse é do próprio agente. No dever jurídico, o comportamento do
agente é vinculado ao interesse do titular do direito, e no ônus, o comportamento é livre, embora seja necessário para se alcançar determinado
resultado que a lei não impõe, somente faculta56.
No caso do dever, há uma alternativa comportamental do agente,
que pode ser lícita ou ilícita, respectivamente traduzidas pelo pagamento
e o não pagamento. No caso do ônus há, também, um comportamento
alternativo. Ambos lícitos, porém, com resultados diversos, como, por
exemplo, o da necessidade de o adquirente de imóvel registrar a aquisição
do título, pois se não houver o registro, não há aquisição da propriedade57.
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Se por um lado existem os direitos potestativos, sobre os quais discorreremos nossas considerações oportunamente, o seu lado passivo é o
ônus ou a sujeição. O ônus ou sujeição é uma situação jurídica em que alguém se subordina inevitavelmente aos efeitos comportamentais do outro
sujeito relacional58
3.1.4. O Direito Potestativo
Nem todo direito atribuído a um sujeito é direito subjetivo. Os direitos são tradicionalmente divididos em subjetivos e potestativos59. O
direito potestativo como vertente ativa da sujeição ou do ônus, é o poder
conferido a alguém, para exercer influência na esfera jurídica de outrem,
sem que este possa fazer algo, que não se sujeitar. Trata-se de um poder
de produzir efeitos jurídicos por meio de uma declaração unilateral de
vontade do titular, ou de decisão judicial60 que constitua, extinga ou modifique as relações jurídicas. O direito potestativo opera na esfera jurídica
de outrem sem que incumba a este um dever a cumprir61. A outra parte
não se sujeita ao poder do titular, mas à alteração produzida. O direito
potestativo expressa a autonomia privada62.
O direito potestativo distingue-se do direito subjetivo. Ao direito
subjetivo contrapõe-se um dever, o que não ocorre no caso do direito potestativo. Em relação a este poder, contrapõe-se uma sujeição, não um
dever63.
A sujeição é assim, definida como a necessidade de alguém suportar
os efeitos que decorrem do exercício do direito potestativo. Como ao direito potestativo não corresponde um dever, não é suscetível de violação,
logo, em relação a ele, não há geração de pretensões, pois cabe à uma das
partes na relação jurídica, sujeitar-se às mudanças que se operam na sua
própria esfera64, em razão do comportamento de outrem.
O direito potestativo é uma situação irresistível, assim como o ônus
ou sujeição, no sentido de que a produção de efeitos não pode ser impedida pela outra parte, porque não depende de sua colaboração. Neste caso,
não há pretensão, e se não existe pretensão, não há como sustentarmos a
violação ao direito potestativo65.
Nas ações judiciais que visam à proteger um direito potestativo, não
é exigido um comportamento do “réu” e que consista na prestação. O que
se requer no caso, é que a sentença modifique uma relação jurídica66. Um
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exemplo é o do locatário. Ele tem o direito potestativo de preferência sobre a alienação do imóvel locado, se houver a averbação do contrato de
locação junto à matrícula do imóvel nos termos do Art. 27 da Lei do Inquilinato, Lei n. 8245/91. Caso o locador não comunique a alienação do
imóvel ao locatário, este tem o direito de reclamar o imóvel para si dentro
de seis meses, contados a partir do registro no Cartório de Imóveis. No
direito potestativo não existe pretensão propriamente dita, entretanto, a
relação jurídica constituída com a alienação imobiliária pode ser modificada em virtude do direito potestativo do locatário67.
Como o direito potestativo não assegura uma pretensão, ele não está
sujeito à prescrição, porém, pode sujeitar-se a prazos extintivos, isto é,
decadenciais. Na relação jurídica personalista entre direito subjetivo e
dever jurídico não se admite que o sujeito passivo, a quem cabe o dever
jurídico, sujeitar-se ao arbítrio do do titular do direito. Por outro lado, na
relação jurídica estabelecida entre direito potestativo e ônus ou sujeição,
não existem atuações proporcionais, mas verdadeira sujeição ao arbítrio
de outrem68
Este é o caso do direito potestativo do empregado, no sentido de finalizar a relação de emprego, assim como do servidor público de cargo
eletivo de renunciar ao seu mandato. Não existe possibilidade de se opor
a tais atos, porque são direitos potestativos, respectivamente, do empregado, e do servidor69.
3.1.5 A Faculdade Jurídica
As faculdades jurídicas são poderes de agir que estão contidos no
direito subjetivo. Revelam a possibilidade de atuação jurídica reconhecida pelo Direito na pessoa que se encontra em determinada situação. Um
exemplo é o direito de propriedade, que confere ao seu titular as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. As faculdades jurídicas, por estarem
contidas nos direitos subjetivos, e em razão de serem deles dependentes,
não têm autonomia. As faculdades jurídicas são desdobramentos dos direitos subjetivos. Logo, em razão do exposto, distinguem-se direitos subjetivos e faculdades jurídicas70.
Embora, a princípio, integrem e dependam do direito subjetivo, as
faculdades jurídicas podem tornar-se independentes, constituindo-se em
direitos subjetivos quando o primitivo titular transmite-as em separado a
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outro sujeito. É o que ocorre quando se transferem direitos reais limitados, como o usufruto, o uso e a habitação, por exemplo, faculdades que
estão contidas no direito de propriedade, e que, ao se transmitirem a outrem, constituem-se em outra espécie de direito subjetivo71.
Como a faculdade jurídica é um ato unilateral, torna-se difícil distingui-la do direito potestativo, entretanto, esta é uma premissa que pode
ser enfrentada a partir da diferenaciação antre os direitos de configuração,
classe em que encontramos os direitos potestativos – e a faculdade72.
Enquanto o direito subjetivo apresenta como aspecto passivo um
dever geral de abstenção, isto é, direitos absolutos, ou um dever de determinado sujeito, isto é, direitos relativos, os direitos de configuração e as
faculdades não apresentam um dever que lhes seja correspondente, seja
uma ação, ou uma abstenção. Nos direitos de configuração, e, por conseguinte, nos direitos potestativos, o exercício do poder é realizado por
meio de uma declaração unilateral, enquanto nas faculdades jurídicas por
meio de negócios jurídicos que o titular entabula com terceiros73.
Assim sendo, embora ambos sejam comportamentos unilaterais,
não há na faculdade uma situação passiva. Isto significa que a faculdade
não produz a submissão de alguém ao poder do titular, mas, tão somente,
confere a ele a possibilidade de atuar com um terceiro, a fim de criar, modificar ou extinguir situações jurídicas. Assim é a faculdade de cessão de
crédito ou de alugar um imóvel, decorrentes, respectivamente, do direito
subjetivo ao crédito, e do direito subjetivo de proprietário74
Importante ressaltar que o não exercício das faculdades jurídicas
não importa prejuízo ao respectivo direito, salvo nas hipóteses legalmente
previstas, como a de usucapião, em que o proprietário perde a propriedade de uma coisa em favor de outrem, que dela tem posse mansa e pacífica
no prazo legalmente estabelecido conforme determina o art. 1238 do Código Civil75.
CONCLUSÃO
A relação jurídica é uma criação da Escola das Pandectas, que por
meio da sua abstração, compreendeu o Direito como uma relatio ad alterum, resgatando, assim, sua função de mediador social voltado à consecução do bem comum.
A concepção personalista da relação jurídica é a mais aceita no Bra-
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sil. A relação jurídica, sob essa perspectiva, é o vínculo jurídico entre pessoas ou grupos, atribuindo-lhes direitos e deveres.
O mérito da concepção personalista da relação jurídica está em estabelecer relações homogêneas entre os sujeitos, de modo a considerar
relevantes os conflitos de interesses das pessoas no contexto da sua convivência social. Mais adequado seria compreender a relação jurídica como
o vínculo entre situações jurídicas, e não, entre sujeitos, pois o elemento
subjetivo pode não estar presente. O que sempre se apresenta é a relação
entre dois centros de interesses, isto é, a relação entre duas situações subjetivas. Cumpre à relação jurídica retratar um comportamento humano
juridicamente conformado.
Em razão da “crise” da relação jurídica, novas categorias relacionais
surgiram na tentativa de incorporarem-se à tradição, e, dentre elas, está a
situação jurídica. A situação jurídica é o conceito geral extraído a partir da
distinção entre o fato e o efeito, que daquele decorre. O efeito jurídico é
um dever-ser. É ele que permite avaliar o agir humano segundo categorias.
A finalidade da situação jurídica é formalizar conceitualmente os
comportamentos Trata-se do seu perfil dinâmico, delimitado pelo poder
conferido ao sujeito, e pelo interesse a ele reconhecido. Sob tal perspectiva, a situação jurídica abarca, ainda, dois aspectos: o funcional, e o regulamentar.
O aspecto funcional qualifica a situação jurídica, e determina sua
função no âmbito das relações sócio jurídicas. Por vezes, podem-se apresentar situações jurídicas complexas permeadas por direitos, deveres
obrigações e ônus, pois o interesse deve ser simultaneamente tutelado
para atender ao seu titular, e, também, à coletividade. Aqui tem lugar o
princípio da solidariedade consubstanciada no ordenamento constitucional. Em razão disso, a complexidade das situações jurídicas não deve ser
compreendida em sentido absoluto.
O aspecto regulamentar atribui relevância à situação jurídica. A
juridicidade traduz o poder de realizar, ou de exigir que outrem realize
(ou se abstenha de realizar) certos atos. Esse poder está conformado em
princípios e normas jurídicas. Assim, a situação é uma norma de conduta
que pode significar uma atribuição ao sujeito no interesse próprio ou de
terceiros; ou ainda, no interesse individual ou social, o poder de realizar
certos atos.
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Tendo em vista que a solidariedade é um princípio consubstanciado
na ordem constitucional, e, diante da complexidade a partir da qual as
situações jurídicas podem-se apresentar, cabe à relação jurídica regular
e harmonizar os interesses (situações subjetivas) que se relacionam. A
relação jurídica é, assim, um regulamento no qual o aspecto normativo
conflui no funcional, e, nesse sentido, a situação jurídica complementa a
relação.
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tende apontar as alterações ao regramento aplicável às barragens de mineração no Brasil e entender como teoria e realidade se ajustaram para conformar a legislação. O artigo se utilizará da hermenêutica de interpretação
das leis concebida por Luhmann, procurando explicar se a realidade normativa é suficiente. O tema ganha relevo diante dos trágicos acidentes em
Minas Gerais e que tiveram impacto nas sucessivas mudanças normativas.
O propósito, portanto, é analisar como se ajustaram os interesses no processo legislativo que culminou na legislação atual referente às barragens
de mineração, e se foi alcançada a estabilidade social diante dos evidentes
interesses contrastantes.
ABSTRACT:
Deriving from Luhmann’s reflections, the paper intends to indicate
the amendments on the regulation regarding mining dams in Brazil and
understand how theory and reality have adjusted to incorporate the legislation. The work uses Luhmann’s hermeneutics of law, to explain if the
normative reality is sufficient. The theme is relevant due to the tragic accidents in Minas Gerais, which impacted the successive normative changes.
Thus, the purpose is to analyze how interests were accommodated in the
legislative process that resulted on the current mining dams’ legislation,
and if social stability was achieved against the clear conflicting interests.
RESUMEN:
A partir de las reflexiones de Luhmann, el artículo pretende señalar
los cambios acerca del reglamento de represas mineras en Brasil y comprender como teoría y práctica se ajustaron para conformar la legislación.
El artículo utilizará de la hermenéutica legal de Luhmann, para explicar
si la realidad normativa es suficiente. El tema obtiene relevancia por los
trágicos accidentes en Minas Gerais, que impactaron los cambios normativos. Consecuentemente, el propósito es analizar como los intereses se
ajustaron en el proceso legislativo que instituyó la legislación actual sobre
represas mineras y si se logró la estabilidad social frente los evidentes intereses contrastados.
PALAVRAS-CHAVE:
Sociologia do Direito; Hermenêutica legal; Direito Minerário; Direi-
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to Ambiental; Barragens de mineração.
KEYWORDS:
Sociology of Law; Legal hermeneutics; Mining Law; Environmental
Law; Mining dams.
PALABLAS CLAVE:
Sociología del Derecho; Hermenéutica legal; Derecho Minero; Derecho Ambiental; Represas mineras.
1. INTRODUÇÃO
O tema das barragens de mineração tem estado bastante em voga na
atualidade, principalmente em razão dos trágicos acidentes ocorridos em
Minas Gerais.
Niklas Luhmann analisa a concepção da função e papel do Direito
na sociedade atual, a partir de sua teoria sobre os sistemas, em que o elemento caracterizador (logo, diferenciador) da sociedade seria a comunicação. Nesse contexto, o Direito é um dos sistemas presentes na sociedade, apresentando operação, linguagem e função próprias e únicas, tendo
em vista sua condição autopoiética.
O estudo do contexto legislativo aplicável às barragens de mineração
no Brasil permitirá a verificação do cumprimento (ou não) deste papel do
Direito na sociedade contemporânea e em relação a esta temática, como
ficará demonstrado nos itens seguintes.
A proposta é investigar o tema à luz dos procedimentos luhmannianos e buscar a existência ou não de uma justa composição de interesses.
2. BREVES NOTAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MINERAÇÃO
NO CENÁRIO NACIONAL E MUNDIAL
As barragens de mineração têm sido um tópico frequentemente
mencionado nos noticiários. Muita dessa atenção se deve aos trágicos acidentes ocorridos em Brumadinho/MG, em janeiro de 2019, e Mariana/
MG, em novembro de 20151.
Não se pode perder de vista que a mineração também é um tema
recorrente em nosso cotidiano, tanto em razão da forte dependência do
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ser humano de seus subprodutos (nos mais variados itens de nosso dia-a-dia, como na construção civil, baterias, rações animais, siderurgia etc.),
quanto pelo peso estratégico da atividade para o País e para sua balança
comercial, principalmente no que tange às exportações.
O setor brasileiro de mineração teve um superávit comercial de
US$21,9 bilhões, resultado das exportações de US$ 46,5 bilhões e importações de US$24,6 bilhões em bens minerais em 2019. As exportações do
setor mineral participaram com cerca de 11% (onze por cento) do total
das exportações da balança comercial brasileira em 2019, que apresentou
superávit de US$ 46,674 bilhões com exportações de US$ 224,018 bilhões
e importações de US$ 177,344 bilhões2.
É a partir desse contexto em que a mineração se insere e deste novo
regramento aplicável às barragens de mineração, que se pretende analisar
o papel do Direito na sociedade contemporânea, a partir dos ensinamentos de Niklas Luhmann.
3. PRINCIPAIS ASPECTOS SOBRE A FUNÇÃO DO DIREITO
NA SOCIEDADE, NA VISÃO DE NIKLAS LUHMANN
Niklas Luhmann desenvolveu a teoria dos sistemas dedicada ao entendimento científico do funcionamento da sociedade. Na medida em que
o Direito é caracterizado como um subsistema social, inserido em um
ambiente, a própria sociedade, esta teoria se mostra a mais adequada para
compreender a função operativa do Direito moderno, interpretado como
autopoiético, isto é, responsável por suas próprias distinções e conceitos
(LUHMANN, 2004, pp. 53-76).
Desse modo, o Direito seria estável, em virtude de seu fechamento
operativo, em que se desenvolve internamente aos seus limites e por seu
próprio código. Ainda assim, o Direito é dinâmico, devido a sua abertura
cognitiva, em que é capaz de reagir a estímulos de seu ambiente, ou seja,
da sociedade (LUHMANN, 2004, pp. 76-142).
Ademais, destaca-se que a evolução da sociedade provoca o aumento
da contingência, definida como a possibilidade de a realidade social ser
diferente e, também, de mudança. Isso se justifica pelo aumento da complexidade no sistema, que significa excesso de alternativas possíveis.
Nesse sentido, inovações no campo material resultam na ampliação de conceitos jurídicos e, portanto, causam aumento da contingência
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(LUHMANN, 2012, pp. 251-348). Por conseguinte, é relevante reduzir
essa complexidade, de forma a expandir a certeza social, pela construção
de um entendimento comum entre os distintos indivíduos (LUHMANN
e DE GEORGI, 1993, pp. 10-11).
A partir desse cenário, Niklas Luhmann, em sua obra “Law as a Social System”, trata, dentre outros temas, do papel e da função do Direito
na sociedade. Estabelece que a função principal do Direito seria a de comunicar e tentar manter estáveis as expectativas (o que nem sempre acaba
ocorrendo na prática, como se observará a seguir).
Nessa conjuntura, a função do Direito de estabilizar expectativas
normativas frente a decepções, entendidas pelo sentido de contingência,
é essencial para o bom funcionamento da sociedade. Não obstante, as expectativas sociais mudam continuamente e estimulam (irritam, conforme
a teoria de Luhmann) o sistema jurídico, de forma que essas expectativas
devem se alterar ao longo do tempo, logicamente conforme o fechamento
operacional do sistema jurídico. Assim, há uma adequação à realidade
ou, do contrário, a implosão do sistema (LUHMANN, Theory of Society
Volume 1, pp. 13-99).
“Expectativa”, para Luhmann, estaria relacionada ao aspecto temporal do significado de comunicações3. Em outras palavras, não se trata de
uma expectativa singular de um único ser humano, no sentido de, por
exemplo, o que uma pessoa espera de outra; trata-se, na verdade, do que
se pode (como sociedade) esperar acontecer, em termos de previsibilidade, no curso do tempo. A função do Direito é então o que condiciona
essas expectativas, direcionadas e advindas da sociedade (e não dos seres
humanos individualmente).
Uma das noções que o autor apresenta é a de que o Direito pretende,
de certa forma, antecipar um futuro que ainda é incerto, por meio de situações pré-determinadas. Essas situações seriam o que se pode chamar,
em inglês, de legal ou illegal (situações em conformidade ou não com o
Direito). Ou seja, o Direito pretende antecipar a situação que virá a ocorrer (em uma tentativa de manutenção de estabilidade das expectativas),
para que o indivíduo tome uma postura consciente do que estará por vir
nesta determinada ocasião.
Luhmann esclarece que não significa que há uma promessa de cumprimento de tais expectativas; o que existe, na verdade, é um grau maior
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de certeza nas ações, por meio da comunicação. Explica-se: sabendo o
que está ou não em conformidade com o Direito, a sociedade (e o próprio
indivíduo) pode tomar decisões com base nesse binômio.
Um exemplo a se trazer seria o de um empresário que tem a intenção
de explorar minério de ferro sem a devida concessão de lavra da União.
Ele tem ciência de que a ação mencionada não está em conformidade com
o Direito, uma vez que a Constituição Federal e demais regramentos infraconstitucionais assim o dizem, de forma que também sabe quais podem ser as consequências dessa atitude.
Esse conjunto de fatores e consequências permite que o empresário
tome a decisão entendendo o que ela pode significar. Por outro lado, permite que a sociedade também compreenda o que esperar de uma situação
como esta, qual seja, a exploração da jazida sem a exigida concessão de
lavra.
Caso a exploração ocorra mesmo assim, a sociedade tem a noção
de quais as consequências que serão por ele suportadas em razão de tal
atitude (e.g. o empresário será punido, quais as sanções atribuídas etc.).
Tem-se, portanto, uma maior confiança nas ações e no que esperar delas,
mais do que uma simples projeção do que poderia acontecer.
Nesse contexto, é relevante identificar quais seriam as motivações
para uma conduta contrária ao Direito, isto é, em ruptura com as expectativas normativas. Luhmann elenca, essencialmente, três hipóteses: desconhecimento da norma jurídica; o individuo acreditar ser mais vantajoso
não a cumprir; e a norma ser considerada contrária aos valores morais
(LUHMANN, Law as a Social System, pp. 142-173). Dentre as três, para
o presente estudo, destaca-se a segunda possibilidade, em que, a partir de
uma análise econômica de custos e benefícios, considera-se o descumprimento do Direito a opção mais oportuna, ideia que eventualmente pode
pautar o investimento minerário.
Conforme mencionado, o Direito não “promete” que as condutas estarão com ele alinhadas. Contudo, ele desenvolve um papel igualmente
importante: o de proteção daqueles que “apostam” na conduta alinhada
com o Direito (expectativa). Ou seja, quem age ou espera uma ação de
acordo com o Direito, não ficará desamparado, tampouco assumirá um
papel de “tolo”. É claro que essa previsibilidade está diretamente relacionada com o grau de confiança que uma sociedade tem no Direito. Em

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

191

outras palavras, para sociedades com maior grau de confiança no Direito,
há maior previsibilidade e estabilidade das expectativas, no sentido de que
serão, de fato, cumpridas e alcançadas.
Para cumprir essa função, de manter estáveis as expectativas da sociedade, o Direito seleciona quais são as expectativas meritórias de sua tutela, por meio da normatização. Isso porque nem todas as situações “merecem” ser normatizadas; muitas delas são meramente de natureza moral
ou relativas aos costumes (e.g. questões relacionadas ao adultério), e não
haveria que se falar em sua normatização.
Assim, pela noção de expectativa e de sua comunicação no decorrer
do tempo (time binding), acaba-se por estabelecer o que é contrário ou
não ao Direito. Estabelecido o que é conforme ou contrário a ele, aloca-se a situação em seu lugar correto (por exemplo, com a punição devida
quando descumpridas as expectativas), fenômeno possível pela condensação e repetição temporal de seu uso, de modo a atribuir semântica estável
ao Direito (LUHMANN, 2004, pp. 142-173).
Vale recordar que a sanção não é o único elemento que define o Direito, mas ela é importante na medida em que possibilita medir se as expectativas (do indivíduo) estão alinhadas com o conteúdo normativo.
Apesar de muitas vezes o Direito ser compreendido como uma restrição (de propriedade ou de liberdade, por exemplo), ele também deve
ser visto como um suporte ou embasamento a determinados comportamentos.
É pelo Direito e embasando-se nele que um determinado indivíduo
encontra forças para rejeitar demandas que não sejam razoáveis (considerando as expectativas existentes) ou resistir às pressões sociais. Isso porque, aquele que decidir violar as expectativas está em desvantagem, pois o
Direito sempre será aplicado a favor de um e contra o outro (que viola as
expectativas (e.g. assassino que vai preso)).
Essa ideia pode ter um cunho didático, no sentido de se aprender
com essas consequências da violação, tendo em vista o objetivo de ter uma
maior certeza e estabilidade acerca do futuro.
Assim, o Direito permite à sociedade formar e criar expectativas
apropriadas acerca do que realmente pode acontecer em cada caso, em razão dos parâmetros por ele fixados. Nas palavras de Luhmann, “The mode
of expecting is not random, nor is it left to simple social convenience. It is
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provided for in the legal system itself.” (LUHMANN, 2004). Como já asseverado, o Direito possibilita saber o que se pode esperar dos outros e de
si mesmo (“to know which expectations won’t end up making one a fool”
(LUHMANN, 2004)); uma de suas funções, portanto, é a de trazer a antecipação de eventuais desapontamentos cuja ocorrência se tem como certa.
Concluída essa breve exposição sobre as expectativas e o Direito em
Luhmnan, passa-se a sua aplicação ao tema das barragens de mineração
no sistema jurídico brasileiro.
4. UMA SÍNTESE DO ATUAL CONTEXTO LEGISLATIVO
BRASILEIRO ACERCA DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO
4.1. A Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334,
de 20 de setembro de 2010)
É a partir da publicação da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de
2010 que é criada a Política Nacional de Segurança de Barragens no Brasil (PNSB)4, em conjunto com o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB). O impulso e contexto5 da sua criação
aparecem como uma espécie de resposta legislativa ao acidente ocorrido
em 2003, em Cataguases/MG. À época, a regulamentação sobre o assunto
era genérica e escassa e em conjunto com o fato do acidente ensejaram a
proposição do Projeto de Lei respectivo, que veio a ser aprovado apenas
em 2010.
Certos termos e expressões careciam de definição legal, como “barragens”, por exemplo, o que foi feito pela Lei nº 12.334/2010. Nos termos
do artigo 2º, inciso I, barragem é “qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de
substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo
o barramento e as estruturas associadas”.
Cabe destacar que a PNSB se aplica apenas àquelas barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das características previstas no parágrafo único
do seu artigo 1º6.
Os principais objetivos da PNSB, nos termos do seu artigo 3º7, são a
garantia à observância de padrões de segurança de barragens, de maneira
a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências, a promoção de
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monitoramento e acompanhamento das ações de segurança empregadas
pelos responsáveis por barragens e a criação de condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder público, com base na
fiscalização, orientação e correção das ações de segurança.
A preocupação do legislador com a prevenção de acidentes e os aspectos de segurança fica clara com a leitura dos fundamentos da PNSB,
incluindo tópicos relacionados à operação, desativação e usos futuros
das barragens. Da mesma forma, é possível observar a importância do
fornecimento de informação à população, quanto às ações preventivas e
emergenciais, bem como da responsabilidade explícita, fixada na PNSB,
do empreendedor pela segurança da barragem, sendo ele incumbido da
obrigação de ações garantidoras de segurança da estrutura.
A PNSB traz também instrumentos para sua implementação8; a ideia
é estabelecer na prática, por meio desses instrumentos, o que se preconiza em todo seu texto. Passa-se à análise de como tais mecanismos foram
abordados e regulamentados pela Portaria ANM nº 70.389, de 17 de maio
de 2017.
4.2. A Portaria ANM nº 70.389, de 17 de maio de 2017
De início, são pertinentes breves considerações sobre a natureza da
portaria, como ato normativo, trazendo subsídios ao estudo do tema, sob
a ótica da função do Direito na sociedade.
A portaria é um ato administrativo, que pode ser geral ou individual,
e emana de autoridade administrativa que não seja o Chefe do Poder Executivo. Pode ter diversos alcances e finalidades, principalmente no que
tange ao seu âmbito de repercussão, podendo ser interna (afetando somente os membros da autarquia que a editou, por exemplo), ou se destinar
aos administrados no geral (como é o caso da Portaria a ser analisada).
Cabe ainda destacar que existe um desnível hierárquico entre a lei e a
portaria, estando a primeira em posição superior e da qual deriva a segunda. Destarte, não há autonomia da portaria, sendo que ela deve sempre
estar apoiada ou sustentada em lei, decreto ou regulamento precedente. A
portaria irá definir os detalhes e minúcias que não foram tratados previamente pelo texto legal.
A Portaria nº 70.389/2017, publicada pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM9, atual Agência Nacional da Mineração –
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ANM), tem, como um dos seus principais objetivos, estabelecer as diretrizes para a PNSB. Inicialmente traz a definição de diversos termos e expressões que ainda não haviam sido estabelecidos pelo legislador, e cria o
Cadastro Nacional de Barragens (CNBM) bem como o Sistema Integrado
de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM)10. Antes da
edição da Portaria, algumas das obrigações eram regulamentadas pelas
Portarias DNPM nº 416/2013 (que cuidava de obrigações gerais relacionadas às barragens) e 526/2013 (que tratava do Plano de Ação Emergencial de Segurança de Barragens).
Com o advento da Portaria, percebe-se que as obrigações dos empreendedores com barragens de mineração se tornaram mais rígidas
(nada comparado ao que foi posteriormente estabelecido pela Resolução
ANM nº 13/19, como se verá, mas mais rigorosas em relação ao cenário
legislativo anterior), tanto em relação aos prazos, quanto em relação à sua
forma e conteúdo da documentação que deve ser apresentada à autoridade fiscalizadora (atualmente, a Agência Nacional de Mineração).
Novas disposições acerca de instrumentos já existentes no cenário
legislativo foram estabelecidas pela Portaria, como o Plano de Segurança de Barragens e as Inspeções de Segurança Regulares11 e Especiais, por
exemplo, ou ainda o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração.
Serão tratados, nesse momento, especificamente dos dois novos instrumentos criados pela Portaria, o Cadastro Nacional de Barragens de
Mineração (CNBM) e o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de
Barragens de Mineração (SIGBM), uma vez que abarcam, de forma geral,
os demais instrumentos trazidos pela Portaria.
O Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM) foi disciplinado pela Portaria (artigo 2º, inciso XXXVIII)
como “sistema operacional desenvolvido pelo DNPM (atual ANM) com
o objetivo de gerenciar as barragens de mineração no território nacional”. Todas as informações acerca da barragem deverão ser inseridas no
SIGBM, inclusive o cadastramento no CNBM, conforme se abordará. A
Declaração de Condição de Estabilidade também passa a ser inserida no
SIGBM, não sendo mais necessário o protocolo físico perante a Agência,
o que também passa a ocorrer com os extratos das inspeções regulares e
especiais (onde deverá constar o resumo das informações relevantes das
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fichas de inspeções preenchidas).
Assim, por meio do SIGBM, a autoridade fiscalizatória competente
(ANM) passa a ter condições de identificar, de imediato, a não estabilidade da estrutura (por exemplo, pela falta de Declaração de Condição de
Estabilidade ou pela Declaração Negativa), podendo declarar, de imediato, a interdição da estrutura, por hipótese. Tal situação, antes da Portaria,
ocorria por meio da análise, pelo DNPM (atual ANM), da Declaração
de Condição de Estabilidade, protocolada fisicamente pelo empreendedor
perante o órgão. Com o SIGBM, a identificação de qualquer anomalia em
relação à estabilidade da barragem (como, por exemplo, a não entrega da
Declaração) é automática.
O Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, de acordo com o
inciso X do artigo 2º da Portaria, consiste em um “cadastro de responsabilidade do DNPM, com banco de dados oficial, contendo todas as barragens de mineração declaradas pelos empreendedores ou identificadas
pelo DNPM no território nacional”. O cadastramento deverá ser realizado
diretamente pelo empreendedor no Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM). Ainda, deverão ser inseridas no CNBM, pelo empreendedor, a classificação da barragem com base
no Anexo I da Portaria, quanto à Categoria de Risco12 e ao Dano Potencial
Associado.
4.3. As alterações trazidas pelas Resoluções ANM nºs 13, de 08 de
agosto de 2019 e 32, de 11 de maio de 2020
Em 18 de fevereiro de 2019, foi publicada a Resolução ANM nº
04/19, e também disponibilizada a Consulta Pública nº 01/19. O cenário,
à época, era dominado pelo recente e trágico acidente com a barragem de
Brumadinho/MG e clamava-se por regras mais rígidas do Poder Público
no que tange à segurança das barragens de mineração.
O prazo para o envio das contribuições pelos cidadãos, técnicos e
órgãos de controle foi finalizado em 01 de maio de 2019, totalizando o recebimento de quase 300 contribuições, que foram analisadas e recomendadas (ou não) por um grupo de trabalho da ANM.
Posteriormente, em 13 de junho de 2019, foi disponibilizada pela
ANM, em seu sítio eletrônico, a minuta da nova Resolução que promoveu
alterações na Resolução ANM nº 04/19 e foi submetida à deliberação da
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Diretoria Colegiada na ANM. Com a intenção de discutir essas alterações,
foi realizado um evento pelo Ministério de Minas e Energia, em 18 de junho de 2019, com a participação de representantes da ANM e de empresas
do setor mineral.
Em 12 de agosto de 2019, finalmente, a Resolução ANM nº 13/19,
que revoga a Resolução ANM nº 04/19, foi publicada.
Em um procedimento de elaboração bem mais enxuto e simplificado, foi publicada, em 11 de maio de 2020, a Resolução ANM nº 32/20.
Ambas as resoluções tornam mais rígidas as regras e obrigações estabelecidas aos empreendedores titulares de barragens de mineração, alterando
também algumas disposições da Portaria ANM nº 70.389/17, examinada
a seguir.
4.3.1 Principais obrigações estabelecidas na Resolução ANM nº 13/19
Como ressaltado, ambas as resoluções aparecem para tornar o cenário jurídico-legal de segurança das barragens de mineração mais rígido. A
Resolução ANM nº 13/19 objetiva, principalmente, disciplinar as regras
para a manutenção da estabilidade das barragens de mineração, com foco
naquelas construídas ou alteadas pelo método denominado “a montante”
ou por outro método desconhecido.
Dentre as modificações trazidas em relação ao cenário anterior, destacam-se a proibição de utilizar o método de alteamento de barragens de
mineração à montante em todo o território nacional (art. 2º), bem como a
exigência de as conceber, construir, manter e operar nas localidades pertencentes à poligonal da área outorgada ou nas áreas averbadas no respectivo título minerário e inseridas na Zona de Autossalvamento – ZAS,
conforme incisos do art. 3º.
Para barragens de mineração novas, a proibição do inciso I do art. 3º
(instalações destinadas a atividades administrativas, de vivência, de saúde
e de recreação) ocorrerá a partir do primeiro enchimento do reservatório
(§1º do art. 3º).
Dentre as modificações trazidas pela nova Resolução encontra-se
também o estabelecimento de algumas obrigações aos empreendedores
responsáveis por barragens de mineração, com prazos específicos para o
atendimento, que serão sistematizadas abaixo para melhor entendimento.
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4.3.1.1 Outras obrigações trazidas pela Resolução nº 13/2019
Os titulares de toda e qualquer barragem de mineração ficam obrigados, até 12 de outubro de 2019, a desativar ou remover as instalações
destinadas a atividades administrativas, de vivência, de saúde e de recreação inseridas na ZAS, bem como qualquer instalação, obra ou serviço que
manipule, utilize ou armazene fontes radioativas (inciso I do art. 4º).
Até 15 de agosto de 2022, ficam os titulares obrigados a descaracterizar as barragens de mineração ou estruturas vinculadas ao processo
operacional de mineração para armazenamento de efluentes líquidos, situadas imediatamente à jusante da barragem, cuja existência possa comprometer a segurança da barragem situada a montante, conforme definido pelo projetista, legalmente habilitado pelo sistema CONFEA/CREA
(inciso II do art. 4º).
Para as barragens com Dano Potencial Associado (DPA) alto, mas
não enquadradas no art. 7º, §2º, da Portaria ANM (i.e. barragens de mineração classificadas com DPA alto, existência de população a jusante com
pontuação 10 e características técnicas com método construtivo contendo
pontuação 10), a Resolução nº 13/19 estabeleceu que deverá ser implementado um sistema de monitoramento automatizado de instrumentação
adequado à complexidade da estrutura13, com acompanhamento em tempo real e período integral (art. 6º), até 15 de dezembro de 2020.
Neste mesmo prazo, deverão ser implementados, para as barragens
com PAEBM14, além dos sistemas manuais que já existem, sistemas automatizados de acionamento das sirenes instaladas fora da mancha de inundação e outros mecanismos adequados ao eficiente alerta na ZAS em local
seguro e dotados de modo contra falhas em caso de rompimento (§3º do
art. 7º).
Em relação às barragens construídas ou alteadas pelo método a
montante ou método declarado como desconhecido pelo empreendedor,
há ainda uma série de obrigações mais severas na Resolução, dentre elas,
a conclusão do projeto técnico executivo de descaracterização da estrutura, que deve conter, no mínimo, sistemas de estabilização da barragem
existente ou a construção de nova estrutura de contenção a jusante, com
o objetivo de minimizar o risco de rompimento por liquefação ou reduzir o DPA (inciso I do art. 8º); tais obras deverão ser finalizadas até 15
de setembro de 2021 (inciso II do art. 8º) e, no mesmo prazo, deverá ser
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desativada a barragem em operação à época da publicação da Resolução.
Para a descaracterização total da barragem com alteamento a montante, o prazo de conclusão dependerá do volume constante no Cadastro
Nacional de Barragens de Mineração do SIGBM. Será até: (i) 15 de setembro de 2022, para barragens de volume menor ou igual a 12 milhões
de m³; (ii) 15 de setembro de 2025, para barragens de volumes entre 12
milhões e 30 milhões de m³; e (iii) 15 de setembro de 2027, para barragens
de volumes iguais ou maiores que 30 milhões de m³.
O não atendimento dos prazos estabelecidos implicará a interdição
da barragem, total ou parcial, até que se cumpram os requisitos, sem prejuízo da imposição das demais sanções administrativas cabíveis.
Por fim, a Resolução ANM nº 13/19 trouxe algumas alterações à Portaria DNPM nº 70.389, de 17 de maio de 2017, tendo sido a maioria recentemente alterada pela Resolução ANM nº 32/20, como se verá.
Merece destaque a alteração quanto ao Plano de Segurança de Barragem, mantida na Resolução de 2020, no sentido de que em relação ao
Plano de toda barragem de mineração construída antes da promulgação
da Lei nº 12.334/2010, que não possua o projeto “as built”, deverá conter o
projeto “as is”15, no prazo máximo de três anos.
4.3.2 Principais alterações trazidas pela Resolução ANM nº 32/20
Com enfoque similar à Resolução nº 13/19, a Resolução nº 32/20
tratou de incrementar as regras aplicáveis aos mecanismos de garantia de
estabilidade das barragens de mineração. A partir dela, foram alterados
diversos dispositivos na Portaria ANM nº 70.389/17. De acordo com a
própria ANM, a ideia de modificar o conjunto normativo é embasado em
discussões técnicas do órgão, com contribuições do Ministério Público
Estadual de Minas Gerais, para maior incremento na segurança das estruturas de barragens16.
As principais alterações referem-se às obrigações de acionamento
automatizado de sirenes e de mecanismos de alerta, além do acréscimo de
critérios na classificação de categoria de risco e exigência de mais apuração na elaboração de estudos de ruptura hipotética.
Outro ponto que chama a atenção é a mudança da definição de barragem “descaracterizada” (a qual já havia sido modificada na Resolução
de 2019 e que teve a definição ratificada nesta Resolução de 2020). Foi ex-
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cluída a retirada do rejeito e do barramento como requisito indispensável
para a descaracterização e incluído quatro etapas mínimas a serem consideradas para a efetiva descaracterização: descomissionamento, controles
hidrológico e hidrogeológico, estabilização e monitoramento.
Por fim, menciona-se como relevante a alteração trazida às obrigações relativas à Declaração de Condição de Estabilidade da barragem
(DCE), que é documento assinado pelo empreendedor e pelo responsável
técnico que o elaborou, atestando a condição de estabilidade da estrutura
em análise.
Inicialmente, nos termos do texto original da Portaria ANM nº
70.389/17, era necessária a assinatura por qualquer representante legal do
empreendedor, desde que devidamente constituído. A Resolução nº 13/19
incluiu a obrigação de que este representante deveria ser a “pessoa física
de maior autoridade na hierarquia da empresa responsável pela direção,
controle ou administração no âmbito da organização interna”. A Resolução ANM nº 32/20 decidiu por incluir a obrigação de que tal pessoa seja
brasileira ou naturalizada brasileira.
5. BREVES NOTAS SOBRE A FUNÇÃO DO DIREITO NO CONTEXTO NORMATIVO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO
Retomando-se as abordagens de Luhmann, foi observado que a
principal função do Direito na sociedade é manter estáveis as expectativas, estipulando situações pré-determinadas (legal e illegal) em um futuro
que ainda é incerto, ou seja, marcado pela possibilidade de decepções,
exemplos contrafactuais das expectativas legais. Dessa forma, o sistema
jurídico propicia estabilidade, característica de notável relevância social,
ao mesmo tempo em que permite que seu ambiente (sociedade) - particularmente o advento de realidades adversas relativas à mineração, que
é o recorte feito neste estudo - estimule o Direito, como norma. Como
resultado explícito dessa lógica, observa-se a regulação sobre a realidade
demandada.
No contexto normativo das barragens de mineração, conforme analisado, é possível perceber que, apesar de se lidar com um futuro repleto de
variáveis (quais sejam, principalmente situações de força maior e de caso
fortuito, incluindo-se entre estas últimas as causas naturais inevitáveis,
como tempestades inesperadas), tenta o Direito, inicialmente pela Lei nº
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12.334/2010 e depois pela Portaria DNPM nº 70.389/2017 e Resolução nº
13/19, manter estáveis as expectativas da sociedade em relação ao tema.
Ou seja, ainda que as barragens de mineração estejam sujeitas a causas naturais algumas vezes não previsíveis, as normas editadas exercem
a função de estipular o que é conforme ao Direito e o que não é, com o
objetivo final de permitir à sociedade que forme expectativas acerca da
questão e que as veja cumpridas.
Conforme visto, nem sempre é possível que se vejam cumpridas as
expectativas; o Direito não traz a promessa de cumprimento, e sim, uma
tentativa de estabilização de tais expectativas, tendo em vista que a contingência é inevitável.
A propósito, verifica-se que a Lei nº 12.334/2010 traz, inicialmente,
parâmetros mais genéricos, como fundamentos e diretrizes, a serem seguidos pelo Poder Público quando da gestão e fiscalização das barragens
de mineração. A expectativa da sociedade especificamente em relação a
essa questão é a de que todas as ações do Poder Público sejam embasadas
e direcionadas pelos objetivos e fundamentos descritos na PNSB.
Por outro lado, com o advento da Portaria nº 70.389/2017 e das Resoluções ANM nºs 13/19 e 32/20, novas situações conforme e contrárias
ao Direito são previstas: estipula-se a obrigação do cadastramento da Declaração de Estabilidade da barragem com maior frequência, por exemplo, e, posteriormente, que a mesma deverá ser assinada pela pessoa de
maior estatura hierárquica da empresa.
Com isso, a sociedade espera (tem a expectativa de) que o empreendedor cumpra com a respectiva obrigação, prezando sempre pela
segurança da estabilidade da barragem e das comunidades ao seu redor
(fundamentos e objetivos da PNSB), com reflexo no dever de proteger o
meio ambiente (CF, art. 225), seriamente afetado por intercorrências nas
barragens.
Caso não o faça, o empreendedor fica sujeito às sanções previstas na
Portaria e Resoluções, dentre elas, a interdição da estrutura, bem como às
demais penalidades administrativas e penais, se cabíveis.
Logo, ainda que as expectativas sejam frustradas, pelo descumprimento de obrigações jurídico-legais pelo empreendedor ou pelo Poder
Público, o Direito é capaz de manter a estabilidade social, visto que a conduta assinalada como conforme o Direito é e seguirá sendo garantida e
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amparada.
E tendo sido normatizadas situações contrárias e conforme o Direito, a sociedade sabe o que esperar (ou que expectativas deve ter) acerca da
gestão das barragens de mineração tanto pelo Poder Público, quanto pelo
empreendedor.
Para Luhmann, não há diferença entre o regramento fixado pela Lei,
Portaria ou Resolução (como poderia ser levantado por autores positivistas); tudo é o Direito e o é (ou não) pelo cumprimento de sua função de
manutenção da estabilidade das expectativas da sociedade.
A ideia conclusiva que se pode trazer aqui, a partir da análise da hermenêutica legal concebida por Luhmann, é a de que a Lei nº 12.334/2010
(PNSB) fixou parâmetros genéricos de cumprimento quanto à manutenção das barragens de mineração. Isso possibilitou uma maior estabilidade
das expectativas, com uma fixação, ainda que genérica (quanto aos fundamentos e objetivos, por exemplo), de situações chamadas de legal ou
illegal.
Com o advento da Portaria nº 70.389/2017 e, posteriormente, das
Resoluções ANM nºs 13/19 e 32/20, foi possível um afinamento de tais expectativas, fixando-se situações mais especificas em relação às obrigações
relacionadas às barragens de mineração, tornando, assim, a moldura das
expectativas da sociedade mais definida e delimitada.
A busca da estabilidade social por meio do Direito, na perspectiva da
hermenêutica legal idealizada por Luhmann, e no recorte escolhido, qual
seja, o atual regramento sobre segurança de barragens, vem sendo cumprida pelo sistema jurídico-normativo brasileiro, primeiramente pela Lei,
posteriormente pela Portaria e Resoluções que complementam, adequam
e refinam as expectativas, garantindo, destarte, a maior estabilidade, mesmo que haja eventuais descumprimentos ao conjunto normativo vigente.
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'Notas de fim'
		
1
Ressalta-se também a ocorrência de outro acidente ocorrido em
2003, em Cataguases/MG, quando rejeitos industriais espalharam 900 mil metros cúbicos de um licor negro (material orgânico constituído basicamente de lignina e sódio) na
Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul.
		
2
http://www.mdic.gov.br/ e http://www.mme.gov.br (acesso em
16/06/20, às 18:40).
3
“‘Expectation’, then, does not refer to an actual state of consciousness of a given
individual human being but to the temporal aspect of the meaning of communications”
(LUHMANN, Niklas. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004).
4
Iremos nos referir à Política Nacional de Segurança de Barragens no Brasil pela
sua própria denominação ou somente “PNSB”.
5
A exposição de motivos da Lei nº 12.334/2010 é clara nesse sentido: “O acidente ocorrido no final de março deste ano com o rompimento dos aterros que continham
depósitos de rejeitos da indústria de papel Cataguases, em Minas Gerais, dá bem uma
mostra dos riscos a que estamos submetidos. Os nossos órgãos ambientais federal e estaduais não têm sequer um cadastro desses depósitos, estimando-se que existam centenas,
talvez milhares espalhados pelo território nacional, principalmente nas áreas densamente industrializadas.” (justificação do Projeto de Lei nº 1.181/2003, do Deputado Leonardo
Monteiro).
6
(i) Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior
ou igual a 15m (quinze metros); (ii) capacidade total do reservatório maior ou igual a
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3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos); (iii) reservatório que contenha resíduos
perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; (iv) categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas
humanas.
7		 “Art. 3o. São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):
I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a reduzir a
possibilidade de acidente e suas consequências; II - regulamentar as ações de segurança
a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento
e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o
território nacional; III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de
segurança empregadas pelos responsáveis por barragens; IV - criar condições para que se
amplie o universo de controle de barragens pelo poder público, com base na fiscalização,
orientação e correção das ações de segurança; V - coligir informações que subsidiem o
gerenciamento da segurança de barragens pelos governos; VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão
de riscos.”
8
(i) O sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano
potencial associado; (ii) o Plano de Segurança de Barragem; (iii) o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); (iv) o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima); (v) o Cadastro Técnico Federal de Atividades
e Instrumentos de Defesa Ambiental; (vi) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; e (vii) o Relatório de
Segurança de Barragens.
9
Utilizaremos a sigla “DNPM” para nos referirmos ao Departamento Nacional
de Produção Mineral (autarquia responsável, à época, pela regulamentação e gestão dos
assuntos relacionados à exploração da atividade de mineração no Brasil). Atualmente, foi
substituído pela Agência Nacional de Mineração (ANM), por força do Decreto nº 9.587,
de 27 de novembro de 2018.
10
Utilizaremos as siglas “CNBM” para tratar do Cadastro Nacional de Barragens
e “SIGBM”, para tratar de Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de
Mineração.
11
A Inspeção de Segurança Regular é definida como “atividade sob responsabilidade do empreendedor que visa identificar e avaliar eventuais anomalias que afetem potencialmente as condições de segurança e de operação da barragem, bem como
seu estado de conservação, devendo ser realizada, regularmente, com a periodicidade
estabelecida nesta Portaria (inciso XXV do artigo 2º da Portaria). A inspeção regular
compreende os seguintes atos: (i) preenchimento das Fichas de Inspeção Regular e do
Extrato da Inspeção de Segurança Regular da Barragem, a cada 15 (quinze) dias; (ii) a
confecção do Relatório de Inspeção Regular da Barragem (a cada 06 (seis) meses) e (iii)
a elaboração de Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem, a cada 06 (seis)
meses.
12
Para toda e qualquer categoria, será necessária a elaboração, pelo empreendedor, do mapa de inundação (que é fruto do estudo de inundação), para auxílio na
classificação referente ao Dano Potencial Associado. O Estudo de Inundação é o “estudo
capaz de caracterizar adequadamente os potenciais impactos, provenientes do processo
de inundação em virtude de ruptura ou mau funcionamento da Barragem de Mineração, que deverá ser feito por profissional legalmente habilitado para essa atividade cuja
descrição e justificativa deverá, necessariamente, constar no PAEBM (Plano de Ação de
Emergência de Barragens de Mineração), sendo de responsabilidade do empreendedor
e deste profissional a escolha da melhor metodologia para sua elaboração” (artigo 2º,
inciso XIX).
13
O artigo também foi editado pela Resolução ANM nº 32/20 para constar o último trecho, garantindo a que a instrumentação seja adequada à complexidade do sistema
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e aprovada pelo projetista.
14		 Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração.
15		 O projeto de as built (do inglês, “como construído”) consiste no conjunto de
documentos/desenhos que contém marcações, anotações e comentários sobre alterações
que foram feitas no projeto executivo, durante a fase de construção da obra, possibilitando ao projetista e ao proprietário aferirem se as condições previstas em projeto vêm
sendo respeitadas, o que garantirá a adequada segurança da obra na implantação bem
como na operação. Já o projeto de as is (do inglês, “como está”) consiste na avaliação da
efetiva condição de segurança de uma estrutura/obra. Geralmente, é desenvolvido em
obras onde não houve a realização do projeto de as built, de forma que não há como
avaliar a efetiva aderência da estrutura implantada com o projeto existente, ou por vezes
já não mais existente. Assim, o projeto as is geralmente passa pela elaboração de um
levantamento planialtimétrico cadastral detalhado da área de implantação da obra, para
apresentar um parecer sobre a condição de segurança da estrutura.
16
http://www.anm.gov.br/noticias/anm-deixa-regras-de-seguranca-de-barragens-mais-rigidas (acesso em 17/06/20, às 17:30).
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RESUMO:
Analisar a literatura existente sobre a efetivação
dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, especialmente com base na articulação entre
os artigos 225 e 170 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), quais sejam, o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
à luz da liberdade de iniciativa e exploração da atividade econômica é o objetivo do presente artigo. A
ponderação se verticalizou ao se traçar um parâmetro
de desenvolvimento sustentável pautado pela responsabilidade socioambiental. Utilizou-se, então, como
modelo para esse parâmetro, a agricultura familiar e
de pequeno porte, por meio de análise bibliográfica
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e análise de dados estatísticos divulgados pelo poder público e pelo observatório do Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio Brasileiro do
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (CEPEA/
Esalq-USP). A partir de uma reflexão crítica acerca dos hábitos de consumo da população brasileira, foi possível trazer de volta às discussões
as complexas e necessárias relações entre os agricultores e consumidores,
integrando-os, como forma de contribuir para a construção de uma sociedade solidária e socioambientalmente responsável, para as presentes e
futuras gerações.
ABSTRACT:
Analyze the existing literature on the application of fundamental
rights provided for in the constitution, especially from the articulation
between articles 225 and 170 of the 1988 Constitution of the Federative
Republic of Brazil (CRFB / 88), that is, the law for an ecologically balanced environment the purpose of this paperis in the light of the freedom of initiative and exploitation of economic activity. The weighting was
verified in the definition of a parameter of sustainable development based on socio-environmental responsibility. Then, family and small-scale
agriculture was used as a model for this parameter, through bibliographic
analysis and analysis of statistical data published by the government and
the Observatory of Gross Domestic Product (GDP). Brazilian agribusiness at the Center for Advanced Studies in Applied Economics at the Luiz
de Queiroz School of Agriculture at the University of São Paulo (CEPEA
/ Esalq-USP). From a critical reflection on the consumption habits of the
Brazilian population, it was possible to rescue the complex and necessary
discussions between producers and consumers, integrating them as a way
of contributing to the construction of a responsible and supportive socio-environmental society. present and future generations.
RESUMEN:
Analizar la literatura existente sobre la aplicación de los derechos
fundamentales previstos en la constitución, especialmente a partir de la
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articulación entre los artículos 225 y 170 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 (CRFB / 88), es decir, la ley para un
ambiente ecológicamente equilibrado. El objeto de este artículo es a la
luz de la libertad de iniciativa y explotación de la actividad económica.
La ponderación se verificó en la definición de un parámetro de desarrollo sostenible basado en la responsabilidad socioambiental. Luego, se
utilizó la agricultura familiar y de pequeña escala como modelo para este
parámetro, mediante análisis bibliográfico y análisis de datos estadísticos
publicados por el gobierno y el Observatorio del Producto Interno Bruto
(PIB). Agronegocios brasileños en el Centro de Estudios Avanzados en
Economía Aplicada de la Facultad de Agricultura Luiz de Queiroz de la
Universidad de São Paulo (CEPEA / Esalq-USP). A partir de una reflexión
crítica sobre los hábitos de consumo de la población brasileña, fue posible
rescatar las complejas y necesarias discusiones entre productores y consumidores, integrándolas como una forma de contribuir a la construcción
de una sociedad socioambiental responsable y solidaria. generaciones
presentes y futuras.
PALAVRAS-CHAVE:
Meio ambiente ecologicamente equilibrado; Direitos fundamentais;
Livre iniciativa econômica; Agricultura familiar.
KEY WORDS:
Ecologically balanced environment; Fundamental Rights; Free Economic Initiative; Family farming.
PALABRAS CLAVE:
Medio ambiente ecológicamente equilibrado; Derechos fundamentales; Iniciativa económica libre; Agricultura familiar.
INTRODUÇÃO
As questões envolvendo a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico foram, por muito tempo, tratadas como objetivos e
metas opostos, como se uma impedisse a realização da outra. Entretanto,
a questão ambiental e a pauta desenvolvimentista nacional devem buscar

208

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

e agir em prol do equilíbrio entre desenvolvimento econômico, com base
na livre iniciativa econômica, condicionada à observância do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A necessidade de se estabelecer uma relação harmônica equilibrada dá-se em razão de ambos serem Direitos Fundamentais consagrados
no texto constitucional, alinhados à teoria pacífica doutrinária quanto à
inexistência de direitos fundamentais absolutos (FERNANDES, 2016).
Referidos direitos encontram-se nos artigos 170 e 225 da CRFB/88, respectivamente, em razão da cláusula de abertura constante no artigo 5º,
§2º do texto constitucional, que estabelecer a existência de outros direitos
fundamentais esparsos no texto da Constituição, caracterizados pela essencialidade dos seus postulados para concretização dos objetivos da República (art. 3º, CRFB/88) e que devem ser aplicados de forma imediata e
direta, em critérios de ponderação e razoabilidade face eventuais colisões
(FERNANDES, 2016).
Nesse contexto de efetivação dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da livre inciativa econômica, insere-se, verticalmente, a agricultura familiar como modelo de desenvolvimento sustentável que, portanto, estabelece um equilíbrio entre a tensão
gerada pela concretização desses direitos.
O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e descritiva, além de analisar dados divulgados pelos Ministérios – principalmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)-,
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (CEPEA/
Esalq-USP) e pela Food And Agriculture Organization of United Nations
(FAO) – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
Utilizou-se como marco teórico da pesquisa a ideia de responsabilidade socioambiental, defendida por Édis Milaré, (MILARÉ, 2015), a dimensão de direitos socioambientais da doutrina alemã de Peter Häberle,
bem como também a noção de direito-dever de proteção ambiental (SARLET, 2019).
1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Primeiramente, importante definir quem são os agricultores familiares. Nos termos do artigo 4º, II, do Estatuto da Terra (BRASIL, 1964) – Lei
nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 – propriedade familiar é aquela trabalhada diretamente pelo seu proprietário e familiares, garantindo-lhes
a subsistência e o progresso social e econômico e área máxima fixada de
acordo com a área que se insere.
A questão de dimensionamento relaciona-se com a viabilidade e
eficiência econômica daquela área, a depender da região que se insere,
coincidindo com o módulo rural ou fiscal1 (MARQUES, 2016). Portanto, serão agricultores familiares os componentes da família que labute em
uma propriedade familiar, naqueles termos e, a Lei nº 11.326/2006 (BRASIL, 2006), no seu artigo 3º diz que agricultores familiares são aqueles que
praticam atividades no meio rural, possuem área de até quatro módulos
fiscais, mão de obra da própria família e renda vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento
por parentes.
A razão de tomar o agricultor familiar como modelo para se avaliar
a possibilidade deste de contribuir para o desenvolvimento sustentável e,
por consequência, a efetivação dos direitos fundamentais por ora ponderados, diz respeito à conexão que essa classe possui com o meio ambiente
e com a terra.
Todavia, são grandes as dificuldades econômicas que encontram
para modernização e acesso à tecnologias – entenda-se aí inseridos implementos, insumos, irrigações eficientes produtiva e energeticamente – e
a conhecimento técnico acerca de métodos de plantio (BITTENCOURT,
2018).
Por outro lado, essas dificuldades acabam por resultar em uma espécie de dependência entre o homem do campo e meio ambiente, em razão
da interdependência de um equilíbrio ecológico – ciclo de chuvas, a existência perene de abelhas e outros insetos polinizadores, qualidade da terra
etc. – para que a sua produção e manutenção seja viável.
Apesar dessa relação interdependente ser salutar quando voltada à
exclusiva proteção ambiental, em razão do aumento do padrão de exigência do mercado consumidor e da competitividade gerada pela economia
contemporânea (BITTENCOURT, 2018), é inexorável uma reflexão acerca da postura social e governamental em relação a eles.
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Essa reflexão diz respeito à necessidade de conscientização sobre a
importância da adoção de práticas de responsabilidade socioambiental,
de forma a garantir o progresso econômico e a sustentabilidade não só dos
agricultores familiares, garantindo a eles acesso as tecnologias e ao mercado consumidor, mas também da sociedade como um todo, das presentes
e futuras gerações, em razão do impacto que cada escolha individual somada gera no coletivo.
2. MEIO AMBIENTE VERSUS LIVRE INICIATIVA ECONÔMICA:
HARMONIA IMPRESCINDÍVEL À PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
Embora constitucionalmente assegurados, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o progresso econômico ante a liberdade de
iniciativa, inclusive como cláusula pétrea perante o artigo 60, §4º, IV da
CRFB/88, em razão de serem garantias fundamentais, a sua interpretação
e efetivação não pode estar alheia aos critérios de ponderação e razoabilidade.
Justamente pela afirmação de não existirem direitos fundamentais
absolutos2, essa análise mais detida demanda cuidado para não se chegar
a absurda conclusão de que ambos preceitos constitucionais são excludentes. Deve-se buscar, sim, uma relação de complementariedade e integração entre ambos preceitos, demonstrada pelo recorte analítico da agricultura familiar sobre ótica econômica e ambiental.
A agricultura familiar mostra-se como um dos sustentáculos da economia contemporânea nacional. De acordo com dados do Banco Mundial
e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2018),
a agricultura familiar corresponde, sozinha, a US$55,2 bilhões, ficando
entre os dez maiores produtores do mundo, Se dentro desses números se
considerar o valor total do faturamento anual de US$ 84,6 bilhões por ano
(BRASIL, 2018).
Em questões demográficas, o Brasil conta 4,4 milhões de famílias
agricultoras, correspondente a 84% dos estabelecimentos rurais no país
e responsável estatisticamente por 38% do valor bruto da produção agropecuária (GUIMARÃES, 2018). No aspecto de geração de empregos, a
agricultura familiar corresponde a 74,4% da mão de obra empregada no
campo (BITTENCOURT, 2018), representando 40% da população economicamente ativa nacional.
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Entretanto, apesar da participação expressiva da agricultura familiar na economia nacional, segundo os dados estatísticos e econômicos
levantados, ainda há uma fragilidade financeira considerável desses agricultores.
Dados levantados pela Embrapa demonstram que a média bruta de
renda das propriedades familiar é de 0,46 salário mínimo, inserindo-os
em situação de extrema pobreza (BITTENCOURT, 2018). A dificuldade
de acesso à tecnologia e à modernização dos meios de produção, principalmente em aspectos de educação e planejamento técnico-financeiro das
safras, fragilizam ainda mais essa situação.
O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
tem papel relevantíssimo para o progresso desses agricultores, com linhas
de crédito segundo suas necessidades, desde que a renda bruta dos 12
meses anteriores à de aptidão não ultrapasse R$ 20 mil (BRASIL, 2019).
A concessão desses benefícios de crédito e financiamento rural não
refletem apenas no fortalecimento econômico e financeiro dos pequenos
agricultores, mas tem impacto social e na economia regional, pois permitem a inserção desses agricultores no mercado consumidor de modo mais
competitivo, garante-lhes segurança alimentar e, também aos consumidores dos produtos saudáveis e nutritivos que fornecem, como frutas, ovos
e legumes in natura, cuja importância é inexorável para combater níveis
crescentes de obesidade e desnutrição, como afirma José Graziano (SILVA, 2019a) e, ainda, promove inclusão social sem, por isso, descuidar do
equilíbrio ambiental (FEITOSA et al., 2016).
O impacto positivo dos programas de subsídio e financiamento rural fica evidente quando se analisa dados divulgados pela Embrapa, onde
72% dos agricultores familiares do Nordeste não conseguem uma produção para os elevar acima da linha da pobreza, em razão, também, da falta
de acesso à informação técnica adequada.
De contraponto, a região Sul, que conta com uma agricultura familiar mais organizada e modernizada, empregando conhecimentos técnicos e estratégicos produz mais e dispõe de mais capital, conseguindo obter
valor bruto da produção agrícola superior ao da agricultura não familiar,
R$ 1.613,94/ha contra R$792,78/ha, respectivamente (BITTENCOURT,
2018).
Resta, ainda, na seara estatística e econômica, uma controvérsia: da-
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dos do governo sustentam a produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros (BRASIL, 2015), correspondendo a produção
competitiva setorizada de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da
mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O setor também é
responsável por 60% da produção de leite e por 59% do rebanho suíno,
50% das aves e 30% dos bovinos (BRASIL, 2018).
Contudo, Rodrigo Hoffmann, da Universidade de Campinas, questiona a expressão desses dados e, com base no senso realizado em 2006,
cujos dados da participação setorizada são os mesmos divulgados em
2018 e 2015. No ano de 2015 surgiu a afirmação da estatística de 70% dos
alimentos consumidos serem oriundos da produção familiar, declara que
somente poderia se afirmar que, em 2006, o valor anual da produção da
agricultura familiar, tal como definida na lei, foi de 54,5 bilhões de reais,
ou seja, 33,2% do valor total da produção agrícola brasileira (R$ 169 bilhões), isto é, a agricultura familiar foi responsável por 33,2% do valor da
produção agrícola brasileira e a agricultura não-familiar foi responsável
por 66,8% desse valor (HOFFMANN, 2017), muito embora não se pode
esquecer a variação dos dados conforme outros anos. A despeito dessa
disparidade, a participação da agricultura familiar na economia brasileira
é expressiva.
3. AGRICULTURA FAMILIAR COMO PARADIGMA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Após as considerações econômicas, analisar-se-á a possibilidade de
tomada da agricultura familiar como modelo de desenvolvimento sustentável. Para isso, será estabelecida a convivência holística dos dois preceitos
constitucionais por ora analisados no princípio-dever constitucional da
solidariedade, conforme destaca Sarlet, já que o desenho constitucional
da tutela ambiental
encontra forte justificação no (e guarda íntima relação com
o) princípio (e dever) constitucional de solidariedade, sem
prejuízo das possibilidades no campo da assim designada
eficácia do direito (mais propriamente, do complexo de direitos e deveres) fundamental à proteção e à promoção do
ambiente nas relações entre particulares, o que, no seu conjunto, e diante do quadro de risco existencial imposto pela
degradação ecológica, impõe maior carga de responsabilida-
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de no que diz com as ações e omissões dos particulares (pessoas físicas e jurídicas) que, de alguma forma, possam, mesmo que potencialmente – em face da aplicação do princípio
e dever de precaução – comprometer o equilíbrio ecológico
(SARLET, 2019, p. 706).
Assim, resta justificada a necessidade de se repensar acerca da participação dos consumidores no processo produtivo da agricultura familiar,
integrando-os social e economicamente.
Em conjunto com o princípio-dever da solidariedade, ganha destaque a superação do individualismo econômico e da ideia absoluta de
propriedade, idealismo que embasa a exploração irresponsável dos recursos naturais, como destaca Di Pietro (2013), ao afirmar que o art. 170 da
CRFB/88 limita a atuação econômica em face aos interesses sociais e coletivos, numa prevalência da pessoa humana sobre valores individualistas e
patrimonialistas, razão pela qual
deve pautar-se na consecução e promoção da dignidade da
pessoa humana e solidariedade social. Com as transformações advindas com a globalização econômica, além de instrumento de exercício da liberdade individual, a propriedade
passou adquiriu a função de instrumento de realização da
igualdade social e solidariedade social (DI PIETRO, 2013,
s/p).
A conjugação do direito fundamental à livre iniciativa econômica e
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se consubstanciam, além
da hermenêutica do princípio-dever da solidariedade, principalmente na
dimensão socioambiental da dignidade humana. A ideia é reforçada pela
“necessidade de um desenvolvimento mais reforçado de deveres e obrigações decorrentes da dignidade humana em vista do futuro humano, o
que se justifica especialmente nas dimensões comunitária e ecológica da
dignidade humana” (HÄBERLE apud SARLET, 2019, p. 295).
Nesse contexto, a agricultura familiar se destaca pela simbiose que
convive com o meio ambiente, proporcionando um sustentáculo ao desenvolvimento sustentável e ao progresso econômico. A Organização das
Nações Unidas (ONU) destaca o papel fundamental da agricultura familiar para a sustentabilidade e para concretização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)3(SILVA, 2019a).
Segundo Graziano, a agricultura familiar tem atributo essencial na
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preservação ambiental pelas práticas empregadas na produção, em razão
de um padrão produtivo exigido por um meio ambiente que não tolera
mais desmatamento, uso intensivo de água, esgotamento do solo causado
por monoculturas, por exemplo, e, da produção de gases de efeito estufa,
além de produzir alimentos saudáveis (SILVA, 2019a).
Além da necessidade de revisão dos meios e práticas produtivas extensas e degradantes, os pequenos agricultores têm de se atentar para as
exigências de um mercado consumidor emergente que busca opções que
primem pela saúde e revelem a adoção de medidas sustentáveis.
Esse novo mercado mostra-se preocupado com os impactos das
decisões individuais que, somadas ao coletivo, podem causar grande impacto, buscando opções responsáveis e sustentáveis, pautados em ética de
consumo ou fair trade4 (BITTENCOURT, 2018).
Também é de se destacar o crescimento no cenário internacional de
movimentos como o slow food – comida lenta, em tradução literal, que
muito embora busca um significado na alimentação, uma reconexão com
os produtos consumidos e o tempo natural das coisas (SLOW FOOD INTERNATIONAL, 2019).
Apesar do progresso obtido pela agricultura familiar e pelo início
da mudança de hábitos da população, ainda é necessária a reflexão crítica
acerca dos hábitos de consumo em massa. A ideia de responsabilidade socioambiental a ser tomada como parâmetro nas decisões individuais que
refletirão na coletividade ainda é pouco difundida no Brasil.
Édis Milaré (2015) afirma que numa sociedade em que a consciência
da cidadania, e no viés aqui proposto da responsabilidade socioambiental,
ainda são vacilantes, a discussão e reflexão crítica são inexoráveis para a
consecução dos objetivos constitucionais ecológicos.
No contexto apresentado de ponderação e razoabilidade da livre iniciativa econômica e a sustentabilidade por meio do princípio-dever da
solidariedade e da perspectiva socioambiental da dignidade humana, J.J.
Gomes Canotilho assevera “a necessidade de se ultrapassar a euforia do
individualismo dos direitos fundamentais e de se radicar uma comunidade de responsabilidade de cidadãos e entes políticos perante os problemas
ecológicos e ambientais” (CANOTILHO apud SARLET, 2019, p. 707).
A responsabilidade dos entes políticos citada por J.J. Gomes Canotilho relaciona-se à necessidade de proposituras e implementação de po-
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líticas públicas5 para concretização dos preceitos fundamentais constitucionais – dentre eles o recorte aqui feito na análise econômica e ambiental
dos artigos 170 e 225 da CRFB/88 – por meio do fortalecimento da agricultura familiar.
A razão desse destaque para as políticas públicas voltadas para as
famílias agricultoras dá-se pelo papel fundamental que elas têm desenvolvido na preservação ambiental e na garantia da segurança alimentar em
nível mundial (SILVA, 2019a).
4. A AGRICULTURA FAMILIAR COMO PROPULSORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Nesta linha, propõe-se a análise de políticas adotadas no Brasil que
sedimentam impactos significativos, aliando conhecimentos técnicos e de
educação financeira. Como o é o PRONAF, acima exposto, juntamente
com o Programa de Aquisição de Alimentos, criado pelo art. 19 da Lei nº
10.696, de 02 de julho de 2003 (BRASIL, 2003), que determina a aquisição
de no mínimo 30% dos alimentos distribuídos nas escolas sejam oriundos
da agricultura familiar (SILVA, 2019a).
Aqui, é importante registrar o papel da agroecologia no desenvolvimento sustentável econômico e social dessas famílias. A junção das
técnicas de agricultura familiar e da agroecologia aparenta um potencial promissor para concretização da dimensão ecológica da Dignidade
Humana, bem como da prosperidade econômica, também considerada
como fundamental para a solidez social de uma nação. A agroecologia,
conforme destaca Marina Demaria Venâncio (VENÂNCIO, 2017), é um
conjunto multidisciplinar de conhecimentos aplicados para integração e
desenvolvimento social em proteção ao meio ambiente, como uma forma
alternativa e eficaz de garantir a segurança alimentar6.
A eficácia social da agroecologia pode ser associada com a autonomia concedida, no contexto desse trabalho, aos agricultores familiares de
gerenciarem a forma de produção, as sementes e a rotatividade de culturas, em forte contraponto a agricultura fundamentalmente embasada na
monocultura do grande agronegócio.
Contudo, não basta conceder autonomia aos camponeses para aplicarem seus conhecimentos tradicionais sem que lhes seja assegurada sua
própria inclusão social, além da abertura de mercado. Ainda, é impor-
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tante investir em práticas que promovam a conscientização da população
acerca dos impactos positivos sociais, ambientais e econômicos que este
modelo de produção pode gerar.
É possível afirmar que, em termos de políticas públicas para agroecologia e legislação ambiental, há certo progresso. Porém, a carência está
na adoção de instrumentos que promovam a implementação e efetividade
deste sistema protetivo.
Seguindo a ilustração, tem-se o emblemático exemplo do Decreto nº
7.794 de 20 de agosto de 2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (BRASIL, 2012), PNAPO, com o intuito
integracional e articulador de políticas públicas, programas e ações que
induzam a uma transição agroecológica e de produção orgânica.
Trata-se, portanto, de uma medida que incentiva o consumo de
produtos sustentáveis, apta a promover e gerar contribuição para o desenvolvimento sustentável, além se assegurar qualidade de vida para a
população, por meio da utilização sustentável dos recursos naturais e,
consequentemente, da oferta de alimentos naturais e saudáveis.
Corrobora, ainda, para assegurar e concretizar a sadia qualidade de
vida, direito fundamental de aplicabilidade direta e imediata trazido pelo
art. 225 da CRFB/88.
Destacam-se, também, atuações localizadas, como nos Estados de
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que estabeleceram nas suas legislações
planos de incentivo à produção agroecológica – leis n. 21.146/14-MG e
14.486/14-RS, respectivamente.
Outra alternativa para inserção desses produtos de maneira competitiva e de fácil acesso é o cooperativismo. Isto é, a união desses pequenos
agricultores familiares pautados pela agroecologia para se inserir no mercado de forma mais coesa. A criação de selos de produção agroecológica
também se mostra como uma forma viável de propaganda e identificação
desses produtos. Contudo, ainda é necessária a conscientização da população acerca da responsabilidade socioambiental dos hábitos de consumo.
Em relação ao aspecto da segurança alimentar, a agroecologia associada à agricultura familiar podem ser instrumento de forte atuação na
melhoria da qualidade da dieta da população a nível mundial.
Embora hoje já existam mais pessoas obesas do que famintas no
mundo (SILVA, 2019b) – dados da ONU estimam a existência de 820 mi-
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lhões de pessoas que sofreram com a fome em 2018, em contraste, 830 milhões de pessoas se encontram obesas e, cerca de dois bilhões de pessoas
no mundo enfrentam insegurança alimentar moderada ou severa –, é necessário fomentar políticas concretas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2019) para saciar a fome daqueles que ainda se encontram suscetíveis à insegurança alimentar, bem como para melhorar a qualidade
dos alimentos para redução do número de obesos, garantindo qualidade
de vida a todos.
A insegurança alimentar e a obesidade se relacionam de forma indissociável, pois, em razão de pouca disponibilidade de recursos, a população
tende a buscar opções de alimentação mais baratas, em geral, industrializadas e com baixo valor nutricional (SILVA, 2019b). Entretanto, a adoção
de medidas de conscientização da população associadas a disponibilidade de alimentos frescos e naturais que podem ser colocados à disposição
dos consumidores pelos agricultores familiares de modo fácil pode ser
um instrumento consistente de mudança de hábitos e promoção da sadia
qualidade de vida. Um exemplo prático pode ser o incentivo à feiras livres
de produtos agroecológicos e de agricultura familiar que possibilita uma
relação holística entre todos os fatores, em relação à proteção ambiental, a
responsabilidade socioeconômica e inclusiva de todos os setores sociais e
a melhoria da qualidade da alimentação da população, isto é, tomar medidas de incentivo da substituição de produtos industrializados por produtos naturais e frescos de forma acessível.
A respeito da atuação do Poder Público, exemplo salutar é o Guia
Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). O Guia estabelece
diretrizes alimentares voltadas para os hábitos dos brasileiros no intuito
de buscar uma reavaliação e mudança para hábitos mais saudáveis por
meio da substituição de alimentos ultraprocessados7 e, redução de processados8, dando preferência por alimentos in natura ou minimamente
processados9.
A agroecologia familiar se insere nesse contexto em razão da produção focada em alimentos para serem consumidos in natura ou pouco
processados, resultando em uma qualidade nutricional maior.
A proteção ambiental, por derradeiro, se concentra na necessidade
desses pequenos agricultores de um meio equilibrado para produção economicamente viável, em razão da dificuldade de acesso à tecnologia e à
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conhecimento técnico enfrentado por esses agricultores, em associação
das técnicas e conhecimentos tradicionais. A dignidade humana encontra forte amparo e limitação na natureza, em razão de, invariavelmente,
todos seres humanos e não humanos dependerem do seu equilíbrio para
sobrevivência.
A agroecologia associa-se à multidisciplinariedade para buscar uma
frente de combate à policrise (VENÂNCIO, 2017) instalada mundialmente – isto é, a necessidade buscar soluções para garantir a segurança alimentar e a proteção ambiental, a estabilidade social e econômica – ao passo
que, se associada a uma conscientização socioambiental de todo cidadão,
tem potencial eficácia para um ponto de equilibro entre essas áreas.
Além disso, a tutela ambiental e ordem econômica fundada na livre
inciativa são cláusulas pétreas e devem ser objeto de ações contínuas para
sua efetivação, independente de momentos políticos ou econômicos, pois
o reforço em termos de tutela constitucional que se pretende conferir ao dever (e correspondente direito) fundamental
de proteção e promoção do ambiente por meio de seu reconhecimento como cláusula pétrea, guarda afinidade, ainda, com a garantia constitucional de proibição de retrocesso
socioambiental, já que tal instituto jurídico-constitucional
objetiva preservar (e, até certo ponto, blindar) o bloco normativo jurídico-constitucional em matéria socioambiental
em face de eventuais retrocessos, especialmente no tocante à
proteção conferida aos direitos fundamentais e à dignidade
da pessoa humana, assim como, no plano ecológico, em face
da redução dos níveis de proteção ambiental (SARLET, 2019,
p. 712).
O fortalecimento da agricultura familiar, portanto, tem papel fundamental na consecução dos objetivos fundamentais da República. A razão
dessa relevância fundamental dá-se pelo aspecto multifacetário e holístico
obtido pelo modelo familiar de produção.
De tal forma, se conjugado com práticas que revelem a responsabilidade socioambiental da comunidade como um todo, a agricultura familiar tem potencial para proporcionar a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico de forma harmônica e, por consequência, promover a
construção de uma sociedade justa e igualitária, pela inclusão social e pela
garantia a segurança alimentar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A despeito da pretensa colisão entre os direitos fundamentais à livre iniciativa econômica e ao meio ambiente equilibrado, consagrados no
texto constitucional, demonstrou-se a possível convivência harmônica
entre eles quando se pauta a sua aplicação e efetivação por meio do princípio-dever de solidariedade, conjugados com uma dimensão ecológica
da dignidade humana e da superação do individualismo patrimonialista,
complementares, diante do sistema capitalista introduzido pela CRFB/88.
A agricultura familiar, em razão dos seus aspectos peculiares de produção intensiva em pequena escala e da conexão dos agricultores e agricultoras à terra e ao meio ambiente, com seus conhecimentos tradicionais
mostra-se apta como modelo de desenvolvimento sustentável nas dimensões socioambientais e econômica.
Entretanto, embora já seja notável um progresso razoável na lida
campesina familiar, ainda há muito a ser conquistado, principalmente por
questões de equidade e justiça social, em razão das disparidades regionais,
conforme os dados analisados demonstraram.
Para tanto, conclui-se pela necessidade de reflexão e difusão de práticas que promovam e despertem para responsabilidade socioambiental e
do impacto que escolhas individuais geram no coletivo, pois cada cidadão
é responsável pelos rumos que a nação trilha quotidianamente, a começar
pelo que é posto à mesa.
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'Notas de fim'
1
A definição de módulo rural é trazida pelo art. 4º, III, do Estatuto da Terra
(BRASIL, 1964), como a área fixada para conceituação de propriedade familiar, feita no
inciso II do mesmo artigo, isto é, o módulo rural se define como a fração mínima que se
pode ter de uma propriedade rural sem afetar a sua eficiência e eficácia econômica, com
a área mínima estabelecida pelo INCRA de acordo com as especificidades produtivas e
regionais do local onde se insere essa propriedade. Benedito Ferreira Marques traz a ideia
de ser o módulo rural como a parcela de fração mínima da terra de modo a impedir a
existência de áreas que não permitam o cumprimento da sua função social por completo
(MARQUES, 2016).
2
A teoria da inexistência de direitos absolutos é oriunda da hermenêutica constitucional e busca a convivência harmônica entre direitos fundamentais em colisão – como
o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a livre inciativa econômica aqui abordada.
Os principais mecanismos de atuação, de acordo com a teoria da proporcionalidade e
razoabilidade, portanto, feito um juízo de ponderação, atento as peculiaridades de cada
caso concreto, conforme propunha Alexy (SARLET, 2019).
3
Os 17 ODS fazem parte da Agenda 2030 da ONU e tem por finalidade estabelecer metas para o desenvolvimento humano e sustentável, alicerçado na paz universal,
na liberdade e na erradicação da pobreza. Segundo a Agenda 2030 da ONU (2015): “Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e
proteger o nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho
sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que
ninguém seja deixado para trás”.
4
Conforme divulgado pelo SEBRAE (2016) “A International Federation of Alternative Trade (Federação Internacional de Comércio Alternativo) define o Comércio
Justo (Fair Trade, em inglês) como uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e respeito, que busca maior equidade no comércio internacional, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia
dos direitos para produtores e trabalhadores à margem do mercado, principalmente no
Hemisfério Sul”.
5
De acordo com Maria Paula Dallari Bucci (2006) as políticas públicas podem
ser entendidas como mecanismos de atuação do Estado, de modo organizado e programático, para a concretização dos Direitos Sociais e Direitos Humanos previstos constitucionalmente, portanto, define o modo de agir do Estado para que cumpra sua função
prestacional exigida para efetivação desses direitos consagrados.
6
Segundo a Embrapa, a segurança alimentar é definida no portfólio de pesquisa“‘Alimentos, Nutrição e Saúde’, conduzido pela Embrapa no âmbito de sua programação
e criado com o objetivo de integrar os projetos em andamento e induzir a investigação
científica visando novos conhecimentos, o foco é a segurança alimentar no sentido de
garantia do acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente para o atendimento às necessidades nutricionais. A qualidade nutricional dos
alimentos consumidos é fundamental. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar
(Consea) destaca a relação entre a insegurança alimentar e o acesso à alimentação saudável, derivada não apenas na dificuldade de adquirir alimentos saudáveis, mas também no
crescente acesso a alimentos de baixo valor nutricional” (EMBRAPA, 2019).
7
Segundo o Guia (BRASIL, 2014, p. 42) os alimentos ultraprocessados são aqueles que, no processo de industrialização é adicionado produtos sintéticos ou extraído
de vegetais – açúcar, gordura etc., com a única finalidade de melhorar a apresentação, a
durabilidade e notas sensoriais do produto, sem valor nutricional algum.
8
Alimentos processados são aqueles que passam por algum procedimento industrial ou não, com adição de sal, açúcares ou gorduras para melhorar o paladar e a
durabilidade, isto é, são diretamente derivados de alimentos in natura (BRASIL, 2014, p.
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39).
9
Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente da natureza e assim são
consumidos e, os minimamente processados são aqueles que passam por algum processo
de higienização ou preparo, como fermentação, moagem, fracionamento, congelamento
etc., sem adição de sal, açúcar ou óleos e/ou gorduras (BRASIL, 2014, p. 30).
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RESUMO:
Desenvolvido sob a forma de consulta bibliográfica, pautando-se no
método dedutivo, a presente investigação científica busca discorrer acerca
do princípio da confiança, partindo-se da análise dos princípios em geral, conforme Robert Alexy, e, posteriormente, o breve estudo referente às
teorias causalísta (destacando-se os modelos de Ernest Von Beling e Franz
Von Liszt) e finalista da ação (segundo as diretrizes de Hans Welzel), bem
assim a teoria da imputação objetiva, evidenciando-se, sobre essa, os misteres de Claus Roxin e Günther Jakobs. Após, analisa-se a aplicação do
princípio aos delitos dolosos, analisando-o paralelamente à teoria da cegueira deliberada.
ABSTRACT:
Developed on bibliographical consultation, based on the deductive
method, the present scientific investigation seeks to discuss about the
principle of trust, starting from the analysis of principles in general, according to Robert Alexy, and, later, the brief study concerning the causalist
theories (notably the models of Ernest Von Beling and Franz Von Liszt)
and finalist of action (according to the guidelines of Hans Welzel), as well
as the theory of objective imputation, evidencing, on this, the mysteries
of Claus Roxin and Günther Jakobs. Afterwards, the application of the
principle to intentional crimes is analyzed, analyzing it in parallel with the
theory of deliberate blindness.
RESUMEN:
A partir de consultas bibliográficas, pautándose en el método deductivo, la presente investigación científica busca discurrir acerca del principio de la confianza, partiendo del análisis de los principios en general,
según Robert Alexy, y posteriormente el breve estudio referente a las teorías causalísta (destacando los modelos de Ernest Von Beling y Franz Von
Liszt) y finalista de la acción (según las directrices de Hans Welzel), así
como la teoría de la imputación objetiva, evidenciándose sobre ella los
misterios de Claus Roxin y Günther Jakobs. Después, se analiza la aplicación del principio a los delitos dolosos, analizándolo paralelamente a la
teoría de la ceguera deliberada.
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PALAVRAS-CHAVE:
Princípio da confiança; Cegueira deliberada; Direito penal.
KEYWORDS:
Principle of trust; Willful crimes; Criminal law.
PALABLAS CLAVE:
Principio de la confianza; Ceguera deliberada; Derecho penal.
1. INTRODUÇÃO
O direito, compreendido, por óbvio, como fenômeno em que se percebe a primordial necessidade de concomitâncias às evoluções socioambientais, restando, portanto, o referido status modificativo intrínseco a
este, revela-se em constante e elementar aprimoramento.
Não obstante a reflexão introdutória, em observância à respectiva
demanda contínua, como consequência, constatam-se os desdobramentos teóricos elaborados pela doutrina ao acompanhamento interpretativo da norma ante as modificações sociais, partindo-se de estudos junto
à seara acadêmica, com extremo compromisso ao rigor científico; e, por
ângulo diverso, a formação de entendimentos jurisprudenciais a partir de
determinadas óticas empíricas e aplicações normativas à prática, que, por
vezes, destoam dos caminhos trilhados pelos doutrinadores.
Resulta-se, destarte, discrepâncias entre ambas as áreas, motivadas,
em regra, por seus excessos, bem assim pela inobservância de fatores determinantes, sejam em virtude da abstração da análise prática (como, por
vezes, vista junto às concepções doutrinárias) ou relativo afastamento das
reflexões teóricas e requintes de discricionariedade (como percebido em
parte da jurisprudência).
O mesmo ocorre quando se trata da aplicação e fixação delimites à
incidência do princípio da confiança no direito penal, destacando-se, à
exemplificação, o enfoque de parte da doutrina no que concerne ao afastamento entre a teoria e a prática deste ramo e a contemporânea necessidade de aproximação destes vieses.
Insta salientar que o respectivo princípio se perfaz de origem recente
junto ao ordenamento jurídico pátrio, o que, de certa forma, justifica as
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controvérsias em âmbito nacional, restando analisado de formas diversas
e com certa generalização conceitual, fato que, consequentemente, destaca incongruências entre acadêmicos e demais aplicadores do direito.
O que se percebe, portanto, é a necessidade de elaboração de concepções corretas e, sobretudo a delimitação efetivada do princípio da confiança, em sua essência, no ordenamento penal brasileiro, sendo imprescindível, para tanto, o desenvolvimento de estudos pautados no referido
rigor científico sob os mais diversos aspectos, inclusive a observância da
apreciação prática do valor.
Destaca-se, todavia, que, no âmbito acadêmico-jurídico nacional,
constata-se a escassez de estudos com enfoque e análises concernentes,
especificamente, à amplitude do princípio da confiança no direito penal,
principalmente quando na apreciação ao elemento subjetivo do dolo.
Ponto importante a ressaltar é que os autores que discorrem de forma aprofundada sobre a correlação do princípio da confiança e o dolo
são, em sua maioria, doutrinadores internacionais, opondo suas análises
aos ordenamentos jurídicos de suas origens, evidenciando peculiaridades
regionalizadas, motivo pelo qual, obviamente, por mais que se encontre
elaborada prolixamente a teoria desenvolvida àquelas realidades jurídicas,
quedam à inaplicabilidade efetiva no Brasil quando ausente o profundo
estudo de compatibilidade ante as singularidades dos arcabouços normativos diversos.
Destarte, emerge a problemática proposta à pesquisa: a possibilidade
de incidência do princípio da confiança aos delitos com elemento subjetivo do dolo, no sistema penal brasileiro; sendo este, portanto, o objeto específico de estudo do presente artigo, desenvolvido na forma de pesquisa
bibliográfica, conforme análise embasada no método dedutivo.
2. DA TEORIA DOS PRINCÍPIOS E O SURGIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
2.1. Da teoria dos princípios
Ao início dos estudos concernentes ao tema propriamente dito, relevante elaborar breve reflexão quanto às conceituações e características intrínsecas aos princípios em geral, ao fim de elucidação de seus conceitos.
Referida tarefa, porém, mostra-se de certa complexidade, haja vista,
em exemplo, os dizeres de Robert Alexy que, quando no discorrer acerca
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da distinção entre princípios e regras, alerta às incongruências e pluralidade relativas às conceituações do tema (ALEXY, 2015, p. 85-87).
Preliminarmente a discussão, contudo, atentando-se às considerações anteriores e seguindo as diretrizes do referido doutrinador, de se ressaltar que princípios são regras, como são as normas, e ambos figuram-se
“razões para juízos concretos do dever-ser” (ALEXY, 2015, p. 87).
Ante a necessidade de entender suas diferenças ao fim de fixação de
parâmetros elucidativos, Robert Alexy discorre sobre critérios que embasam teses diversas as quais objetivam a apreciação destas diferenciações.
Há diversos critérios para se distinguir regras de princípios.
Provavelmente aquele que é utilizado com mais frequência é
o da generalidade.Segundo esse critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto
o grau de generalidade das regras é relativamente baixo. [...]
Segundo o critério de generalidade,seria possível pensar em
classificar a primeira norma como princípio a segunda como
regra. Outros critérios discutidos são “a determinabilidade dos casos de aplicação” forma de seu surgimento – por
exemplo, por meio da diferenciação entre normas “criadas”
e normas “desenvolvidas” -, o caráter explícito de seu conteúdo axiológico,a referência à ideia de direito ou a uma
lei jurídica suprema e a importância para a ordem jurídica.
(ALEXY, 2015, p. 87-88).
Salienta que, dentre estas teses, há aquela na qual se entende que sendo as normas gênero de espécies distintas de norteamentos legais, quais
sejam as regras e os princípios, não haveria, entre estas, apenas uma diferença gradual, mas sim uma diferença qualitativa, corrente teórica que,
em sua concepção, vislumbra maior coerência (ALEXY, 2015, p. 90).
Para a tese descrita, os critérios comuns, destacados anteriormente,
não são observados como definição, mas são elementos típicos presentes
em um terceiro e diverso critério, para o qual os princípios seriam espécies de normas as quais ordenam que algo seja realizado na maior medida
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, (ALEXY,
1979, p. 79 e ss. apud ALEXY, 2015, p. 90), figurando-se, portanto, mandamentos de otimização. As regras, por sua vez, seriam normas que são
sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas (ALEXY, 2015, p. 91), com certo
caráter de objetividade.
“Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela
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exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações
no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível” (ALEXY, 2015,
p. 91).
Importante ressaltar que a teoria dos princípios mostra-se de extensão significativamente elevada, e, não obstante a inegável importância do
tema, não se faz razoável o discorrer prolixo neste estudo.
Assim, ao prosseguimento, fixam-se as breves concepções relativas
aos princípios em geral conforme o mister de Robert Alexy,entendendo-se, os princípios,como mandamentos de otimização, partindo-se, então,
à explanação acerca das preliminares aplicações do princípio da confiança
junto ao arcabouço jurisprudencial internacional.
2.2. Histórico internacional de aplicação do princípio da confiança
Ao princípio da confiança, conforme dissertado anteriormente, se
pode relacionar certa contemporaneidade.
Sua nascente remonta ao início da expansão da produção e uso dos
automóveis, percebida na Europa por volta do século XX, bem como a
necessária atenção dos entes jurisdicionais daquele Estado à formação de
normativas dedicadas às especificidades do ordenamento jurídico relacionado ao trânsito (MARAVEZ GÓMEZ, 2007, 7).
A Alemanha, então, que se via sob o referido ensejo, considerando,
principalmente, o crescente número de incidentes automobilísticos entre
pedestres e condutores, de modo pioneiro e como resposta às demandas
daquele período, iniciava, em sede de julgamentos recursais, a consolidação de entendimento quanto às responsabilidades dos indivíduos que se
inter-relacionavam no trânsito (MARAVER GÓMEZ, 2007, p. 7-8), podendo-se evidenciar a nítida exaltação dos pedestres como entes de vulnerabilidade consideravelmente maior, opondo, aos motoristas, um dever
de proteção constante, tanto em relação aos demais condutores, quanto
aos transeuntes (SIQUEIRA, 2016, p. 41-42).
Compreendia-se, como formação de concepções dos Tribunais da
época, a jurisprudência do Reichsgericht1, o qual detinha, como entendimento fixado, a previsão de uma espécie de dever geral de controle de
riscos no trânsito, dando origem ao chamado princípio da desconfiança,
cuja essência se via na necessária previsibilidade do motorista aos eventuais incidentes e possíveis riscos inerentes ao trânsito (SIQUEIRA, 2016,
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En Alemania, a principios de siglo XX, cuando se empezaba a desarrollarel tráfico motorizado y se consideraba que
el automóvil era ante todo uninstrumento peligroso para la
seguridad del tráfico, los tribunales se mostrabanparticularmente exigentes con respecto a las medidas de cuidado que
debíanadoptar los conductores de automóviles. Según el Reichsgericht, no sólo debíanestar pendientes en todo momento de los obstáculos de la carretera, sino queademás debían
contar con las posibles conductas incorrectas de los demás
participantes del tráfico, incluidas, por ejemplo, las extrañas
maniobras que pudieran realizar los otros conductores al ser
adelantados o las invasionesrepentinas de la calzada que pudieran llevar a cabo los peatones despistados. (MARAVER
GÓMEZ, 2007, p. 8).

Em certo lapso temporal posterior, foram concretizadas normativas
objetivas (positivas), as quais regulamentavam as condutas dos entes relacionados ao trânsito. Assim, ante as diretrizes criadas (regras) o referido
tribunal restringiu a aplicação prática daquele princípio, mantendo, porém, seu entendimento concernente à necessária previsibilidade de condutas incorretas de terceiros que pudessem ocasionar riscos (SIQUEIRA,
2016, p. 43).
Em uma decisão de fevereiro de 1931, nomeada de “Julgamento do Jardim da Frentes” (Vorgarten-Urteil), o Reichsgericht condenou um motorista que conduzia seu veículo em
uma velocidade de 20 a 25 km/h por atropelar uma menina de 13 anos que saiu repentinamente de trás de uma casa,
cujos jardins da frente se estendiam até muito perto da estrada, o que fez com que o motorista não enxergasse a menina
até o momento em que ela estivesse muito próxima de alcançar a rua. O Reichsgericht decidiu que quando o condutor
observa que existem casas ao lado das ruas e que os jardins
à frente delas dificultam a visibilidade de eventuais pessoas
que venham a cruzar a rua, deve contar a todo o momento
com a possibilidade de que alguém saia das mesmas e cruze
a rua de maneira precipitada. (SIQUEIRA, 2016, p. 43/44).
O trecho citado se mostra elementar à elucidação essencial do princípio à época, destacando-se que, mesmo agindo conforme a normatização objetiva, o motorista poderia ser processado e condenado em obser-
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vância ao embasamento principiológico (SIQUEIRA, 2016, p. 44), ao teor
do entendimento do Tribunal.
Insta salientar que após ínterim de modificações políticas e discussões doutrinárias2, por volta de 1935, em concepção diversa e transitória
daquela pioneira, o Reichsgericht firma entendimento tendente à modulação de novo conceito, partindo-se da concepção da confiança (SIQUEIRA, 2016, p. 49/50), entendendo-se a terminologia, em síntese, como: “o
participante que cumpre com as regras do trânsito pode confiar que os
demais participantes se comportem de maneira correta, sempre que não
se depreenda outra coisa das circunstâncias do caso concreto” (MARAVER GÓMEZ, 2007, p. 15-21); posicionamento que se concretizou com
jurisprudência formulada por volta de 1938 (SIQUEIRA, 2016, p. 51).
O arcaico princípio percebido junto ao arcabouço jurisprudencial
alemão, principalmente nos julgados do Reichsgericht, teve sua aplicação ampliada no decorrer do tempo, como quando, por volta de 1980, o
Bundesgerichtshof3 reconheceu expressamente a previsão de aplicação do
princípio da confiança ao julgamento de demanda referente ao âmbito do
direito penal médico da época (SIQUEIRA, 2016, p. 60).
Desde então, a aplicabilidade do princípio passou por grande amplificação, estendendo-se às mais diversas áreas das ciências jurídicas e
avançando os limites fronteiriços percebendo sua incidência por outros
ordenamentos de Estados diversos.
Interessante destacar que, tempos mais tarde, discorrendo acerca da
teoria dos delitos, autores passaram a efetivamente definir a localização do
referido princípio junto às análises do crime e, à elucidação da incidência
contemporânea do valor, imprescindível adentrar à explanação acerca da
teoria da imputação objetiva, conforme se passa a dispor.
3. A TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA
Insta salientar, por primeiro, que a temática deste título é de certa
complexidade e amplitude, restando, assim, incogitável o esgotamento
das correntes teóricas em observância, novamente, à extensão desta investigação científica, motivo pelo qual se pretende a elaboração de breve
revisão dos temas gerais, ao fim de que seja possível a explanação acerca do essencial ao embasamento teórico, bem assim ao desenvolvimento
do raciocínio, sem prejuízos à compreensão das reflexões como um todo,
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iniciando-se pela análise da teoria causalísta, as definições teóricas das
concepções finalísticas para, enfim, adentrar as especificidades da teoria
da imputação objetiva.
3.1. Breves análises quanto ao tipo penal e o paralelo entre as teorias causalista, finalista e da imputação objetiva
Conforme Zaffaroni (2011, p. 387), o chamado tipo penal é “um instrumento legal, logicamente necessário e de natureza predominantemente
descritiva, que tem por função a individualização de condutas humanas
penalmente relevantes (por estarem penalmente proibidas)”.
Destarte, por óbvio, em observância aos bens jurídicos tutelados
pelo direito penal, as condutas as quais se deseja a proibição ou regulamentação são descritas no tipo penal, que colaciona, também, a previsão
de sanção em resposta por sua prática (STIVANELLO, 2003, p. 71).
Por volta do século XIX, conforme o sistema clássico da teoria causal da ação, baseado no modelo de Ernest Von Beling e Franz Von Liszt
(SOUZA, 2006, 26), pautado junto às raízes positivistas e as relações de
causa e efeito (ZAFFANORI, 2011, p. 369), as referidas condutas proibidas ou regulamentadas, definidas como ações4 do agente, seriam configuradas pela manifestação da vontade, o resultado e a relação de causalidade
(BITENCOURT, 2014, p. 287), destacando-se GRECO (2002, apud STIVANELLO, 2003, p. 71), cujo mister sobre esta corrente exalta a necessária composição da ação por elementos de natureza objetiva5, os quais,
preenchidos, resultariam na imputação do ato delituoso ao agente, restando não observada a culpa em latu sensu junto à ação em si, haja vista que
esta se percebia deslocada à culpabilidade6.
Segundo Mezger, “a teoria jurídico-penal da ação limita-se
a perguntar o que foi causado pelo querer do agende, qual é
o efeito produzido por dito querer. Todos os efeitos do querer do sujeito que atua são partes integrantes da ação. Para a
teoria jurídico-penal da ação é irrelevante se estes efeitos são
também conteúdo da consciência e do querer do agente, e até
que ponto o são”. Dizia Mezger, citando Belling, que “para se
afirmar que existe uma ação basta a certeza de que o sujeito
atuou voluntariamente”. O que quis a (ou seja, o conteúdo
de sua vontade) é por ora irrelevante: o conteúdo do ato de
vontade somente tem importância no problema da culpabi-
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lidade (MEZGER, 1935, p. 220-1 apud BITENCOURT, 2014,
p. 288).
Assim, o indivíduo que praticasse determinada conduta (ação), sendo esta a manifestação de sua vontade (independentemente dos motivos
ou finalidades que tivessem o conduzido e este animus) resultando (relação de causalidade) em estado gravoso proibido, se perceberia, unicamente por esta ação, elemento suficiente à imputação do agente.
“De acordo com este conceito, haveria uma ‘ação’ homicida se um
sujeito disparasse sobre outro com vontade de pressionar o gatilho, sem
que fosse necessário levar em conta a finalidade a que se propunha ao
fazê-lo, porque essa finalidade não pertencia à conduta” (ZAFARONNI,
2011, p. 369).
Nos dizeres de Roxin (2002, p. 12), o tipo considerava-se realizado toda vez que alguém constituía uma condição para o resultado nele
previsto, ou seja, toda vez que alguém o causava, no sentido da teoria da
equivalência dos antecedentes.
Destacava-se como problemática enfrentada pela referida teoria a
exacerbada extensão do tipo penal, pois, sob aquela perspectiva, todos
aqueles que tivessem contribuído ao resultado tipificado com uma condictio sine qua non, deveriam responder pelo delito (ROXIN, 2002, p. 12).
Como exemplo à teoria causalista, em determinado homicídio praticado por meio de emprego de arma de fogo, seriam responsáveis o fabricante e o vendedor do revolver e da munição, aqueles que ocasionaram a
desavença da qual resultou o disparo e todos os demais que interferiram,
direta ou indiretamente, à possibilidade da prática do delito (ROXIN,
2002, p. 12).
Lapso temporal mais tarde, após as concepções transitórias do sistema neoclássico (influenciado pela filosofia neokantiana, com destaque as
expressões de Baden e Mezger), bem assim em virtude das falhas percebidas junto ao anterior sistema clássico (SOUZA, 2006, p. 26 – 29), Hans
Welzel, em oposição ao conceito causal de ação7, assim como a então insustentável separação entre vontade e o conteúdo desta, elaborou o chamado conceito finalista da ação8 (BITENCOURT, 2014, p. 288).
Para a referida corrente a essência da ação humana não se via estritamente ligada ao puro fenômeno natural da causação, mas sim no direcionamento desta, guiada pela vontade de um curso causal no sentido de um
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determinado fim, ou seja, uma ação com intuito de atingir determinado
objetivo (ROXIN, 2002, p. 12).
Para Welzel, considerando a capacidade do indivíduo de percepção
das consequências de suas atitudes, a ação humana seria definida como
exercício de uma conduta a uma atividade fim, ou seja, a prática de uma
ação a qual se percebe conduzida conscientemente em função de seu objeto, respeitando-se, por óbvio, os limites intrínsecos a referida “consciência” do indivíduo (WELZEL, 2004, p. 41-42).
La acción humana es ejercicio de actividad final. La acción
es, por tanto, un acontecer “final” y no solamente ‘causal’. La
‘finalidad’, o el carácter final de la acción, se basa en que el
hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de
ciertos limites, las consecuencias posibles de su conducta, a
signarse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a la consecución de estos fines. Gracias a su
saber causal previo puede dirigir sus diversos actos de modo
que oriente el suceder causal externo a un fin y lo domine
finalmente. [...] Dado que la finalidad se basa en la capacidad
dela voluntad de prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias de su intervención en el curso causaly de dirigir,
por consiguiente, este. conforrie a in plan, a la consecución
del fin, la espina dorsal de la acción final es la voluntad, consciente del fin, rectora del acontecer causal. Ella es el factor de
dirección que configura el suceder causal externo y lo corivierte, portanto, en una acción dirigida finalmente; sin ella
quetlaría destruida la acción en su estructura y sería rebajada a un proceso causal ciego. La voluntad final, como factor
que configura objetivaniente el acontecer real, pertenece, por
ello, a la acción. (WELZEL, 2004, p. 41).
Neste sentido, dentre mudanças propostas por àquele autor, destacou-se o deslocamento do dolo e da culpa da culpabilidade para o tipo,
momento que, com a referida modificação, este último passou a conter
não somente os elementos objetivos, como visto, mas os elementos subjetivos, junto à sua essência (STIVANELLO, 2003, p. 71).
Esta concepção welzeliana de ação traz consigo algumas
consequências transcendentais, dentre as quais destacamos:
a) a inclusão do dolo (sem a consciência da ilicitude) e da
culpa nos tipos de injustos (doloso ou culposo); b) o conceito pessoal de injusto – leva em consideração os elementos
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pessoais (relativos ao autor): o desvalor pessoal da ação do
agente, que se manifesta pelo dolo de tipo (desvalor doloso;
tipo de injusto doloso), ou pela culpa (desvalor culposo; tipo
de injusto culposo). E ao desvalor da ação corresponde um
desvalor do resultado, consistente na lesão ou perigo de lesão do bem jurídico tutelado; c) a culpabilidade puramente
normativa.(PRADO et. BITENCOURT, 1995, p. 71-2 apud
BITENCOURT, 2014, p. 291).
O progresso da teoria finalista, segundo Stivanello (2003, p. 71), caracterizou-se pela criação do tipo subjetivo e pela inclusão do dolo e da
culpa no conceito amplo de tipo, uma vez que este passou abranger, os
elementos objetivos e subjetivos, denominando-se, então, tipo complexo.
“Em decorrência deste novo conceito de tipo, que apenas se perfaz
mediante a conjugação de seus elementos objetivos e subjetivos, a ausência de qualquer deles passou a implicar em atipicidade”. (STIVANELLO,
2003, p. 71).
Assim, o tipo penal não previa apenas as condutas como simples manifestação da vontade do indivíduo, mas sim a conjugação dos elementos
que conduziram o agente a esta prática (a finalidade) à imputação.
Evidencia Roxin, entretanto, que a inovação da teoria limitou-se justamente a este surgimento do elemento subjetivo à configuração do delito
o que, de certa forma, evitava, consideravelmente, o regressus ad infinitum, mas ainda mantinha demasiadamente extenso o tipo penal (ROXIN,
2002, p. 12) e, destarte, muito embora a teoria finalista tivesse suprido
determinadas lacunas contidas na teoria causalista, sob aquela se mostravam, também, pontuais controvérsias.
Ensejava-se, desta forma, a elaboração de teoria diversa, capaz de
atentar às contrariedades percebidas junto às correntes anteriores, fato
que motivou a elaboração das concepções da imputação objetiva com fim
de resolução dos problemas decorrentes da teoria finalista ante suas aplicações práticas (ROXIN, 2002, p. 13).
Conforme a visão naturalista do tipo, a norma violada pelo
autor limitava-se a valorar resultados, tendo em vista que o
injusto neles se esgotava, sendo que a análise deste dava-se
justamente quanto à alteração de estados, o que levava a uma
perspectiva exclusivamente ex post. Somente com o finalis-
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mo é que isto pôde ser alterado, o que é de enorme valia para
a Imputação Objetiva, a qual, contudo, deixou de lado seus
exageros, aproveitando-se de tais componentes com o equilíbrio necessário. Deste modo, não abstém de complementação – à medida que se faz relevante – das normas de valoração, bem como de uma perspectiva ex post e do próprio
desvalor do resultado. Isso se dá no tocante à realização do
risco no resultado, em virtude do favorecimento à constatação da previsibilidade, indispensável para que se possa afirmar tal realização. Se a vítima for portadora de uma doença
que anteriormente se desconhecia, como a diabetes, que influenciou diretamente na ocorrência do resultado, tal dado
fático mostra-se saliente, com reflexos diretos na análise da
tipicidade da conduta. (SOUZA, 2006, p. 36 – 37).
Hegel, então, pioneiro no desenvolvimento das novas concepções,
propiciou as primeiras conceituações do tema, seguido pelas revisões de
Richard Hönig (STIVANELLO, 2003, p. 71).
Entretanto, foi por volta de 1970 que Claus Roxin aprimorou os contornos da teoria da imputação objetiva que perduram contemporaneamente (STIVANELLO, 2003, p. 71) e que, considerando o enfoque deste
estudo, pretende-se discorrer adiante.
3.2. Teoria da imputação objetiva por Claus Roxin
Como visto, a referida teoria foi desenvolvida com a finalidade de
resolução das problemáticas constatadas junto às anteriores correntes.
Para tanto, utilizava-se de nova metodologia de análise e delimitação do
alcance do tipo objetivo.
Ao se empregar tal teoria, deixa-se de analisar, quanto ao
tipo objetivo, uma relação de causalidade puramente material. Torna-se esta mera condição mínima, a ela se agregando outra, de natureza jurídica, que consiste em verificar se o
resultado previsto pode ou não ser imputado ao autor. Não
basta apenas que o resultado tenha sido praticado pelo agente para que se possa afirmar a sua relação de causalidade.
Passa a ser necessário também que ele possa lhe ser imputado juridicamente. (STIVANELLO, 2003, p. 71).
Claus Roxin, implementando inovadoras diretrizes à temática, apontou hipóteses normativas que autorizavam a imputação do resultado ao
autor, modificando, assim, o tipo objetivo, de forma que este compreen-
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deria tanto a causalidade material quanto a causalidade normativa (STIVANELLO, 2003, p. 71).
Segundo Roxin (2002, p. 13), em síntese, um resultado causado pelo
agente só deveria ser imputado como sua obra e, consequentemente, somente preencheria o tipo objetivo, unicamente quando o comportamento
do autor criasse um risco não permitido para o objeto da ação, quando o
risco se realizasse no resultado concreto e este resultado se encontrasse
dentro do alcance do tipo, ou, em outras palavras, a caracterização de um
“conjunto de pressupostos jurídicos que condicionavam a relação de imputação (atribuição) de um resultado jurídico (ou normativo) a um determinado comportamento (penalmente relevante)” (ESTEFAM et. GONÇALVES, 2016, p. 335).
Sob os aspectos destacados, de se compreender que à imputação
objetiva do agente fazia-se necessário o preenchimento de determinados
requisitos e, à elucidação de forma plena, de se dedicar breves reflexões a
estes.
a) Da criação do risco não permitido ou agravo deste pelo indivíduo
Conforme visto, para que houvesse a imputação objetiva do agente,
em suma, se fazia necessário que este tivesse criado um risco não permitido9 ou, quando na existência prévia desse, tivesse colaborado ao agravo,
seja de forma dolosa ou culposa, e, destarte, o critério da criação do risco
serviria à seleção de grupos de casos nos quais a imputação do agente deveria ser procedida ou, do contrário, poderia ser afastada (SOUZA, 2006,
p. 65).
Em exemplo, destaca-se que embora em determinadas ocasiões fosse induvidosa a criação de um risco não permitido por um determinado
agente, bem assim que houvesse a subsequente materialização em um resultado, a imputação restaria excluída em função da eventual imprevisibilidade do alcance do tipo ou diverso fim de proteção da norma, quanto às
características que se percebem no referido resultado concreto, concluindo-se que o tipo não estaria destinado a evitar condutas como àqueles
vistas nos acontecimentos. (CANCIO MELIÁ, 2000, p. 61 apud SOUZA,
2006, p. 66).
b) Da necessária influência no resultado gravoso ou realização do
risco não permitido
De se destacar que se fazia elementar para a imputação objetiva ao
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agente que o risco proibido, criado ou agravado, tivesse reflexo (influência
direta) no resultado, considerando que, caso contrário, o alcance da norma se daria apenas aos atos em que se encontrasse a correlação direta entre conduta e o agravo decorrente deste, podendo-se salientar, também, a
configuração como a possibilidade de imputação àquele que incrementasse o risco pré-existente, fosse ele proibido ou não, de forma a aumentá-lo
ou fazê-lo ultrapassar os limites para os quais tal risco seria juridicamente
tolerado (STIVANELLO, 2003, p. 72).
Além destes aspectos, o risco produzido ou agravado deve
ter sido a causa do resultado. No clássico exemplo do indivíduo que é baleado, mas vem a falecer em razão de acidente
envolvendo a ambulância que o transportava para o hospital, pode-se afirmar que o autor do disparo criou risco não
permitido que, entretanto, não se realizou, eis que a vítima
não faleceu em decorrência do tiro, mas sim do acidente.
Desta forma o autor do disparo apenas poderia ser punido
pela tentativa, jamais pela consumação, pois, apesar de haver
criado um risco não-permitido, este não chegou a se realizar.
(STIVANELLO, 2003, p. 72 – 73).
De forma exemplificativa, destaca-se o sujeito que ferido por outrem
com dolo ao homicídio vem a morrer por conta de um acidente com a
ambulância que o transportava. Neste caso, o risco não permitido não se
realizou, haja vista causa diversa que causara o resultado morte. Assim,
permite-se a imputação pela tentativa de homicídio (criação do risco),
mas não pela consumação (realização) (ROXIN, 2002, p. 15).
c) Do afastamento da imputação objetiva
Claus Roxin apresentava causas de afastamento da imputação objetiva, como a ausência de domínio do resultado pelo agente que praticava
a conduta ou nas hipóteses em que este, quando agisse, ainda que criando
um risco não-permitido, assim o fizesse ao fim de evitar prejuízo mais
grave.
O mesmo se via junto a não imputação objetiva nas ações que procedessem à diminuição do agravo, apesar de, no caso concreto, terem influenciado o resultado gravoso como o exemplo: quem convence o ladrão
a furtar não mil, mas somente cem marcos alemães, não é punível por
participação no furto pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o risco
de lesão (ROXIN, 2002, p. 17).
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Como um terceiro fator mostra-se justamente o princípio da confiança o qual, incidente sobre o âmbito da criação ou agravamento de um
risco não permitido (ROXIN, 2002, p. 14), serviria como limitador desta
apreciação. Contudo, de se prosseguir às demais explanações acerca da
teoria da imputação objetiva sem maiores elucidações acerca do referido
valor por ora, haja vista título dedicado ao respectivo princípio adiante.
3.3. Teoria da imputação objetiva por Günther Jakobs
Partindo-se de determinados pressupostos fixados por Claus Roxin
(como a imputação objetiva do resultado), a teoria na ótica de Günther
Jakobs ganhou elementos inovadores, a exemplo da imputação objetiva
do comportamento.
“No primeiro nível da imputação objetiva, o autor constata que a
relevância jurídica da relação causal entre ação e resultado é necessária
para completar a causalidade, entendida como o mínimo da imputação
objetiva do resultado.” (PEREIRA et. NASCIMENTO, 2014, p. 38).
Entretanto, preliminarmente ao discorrer da teoria em si, de se destacar que, para Jakobs, o ser humano, por tratar-se de um ser social, mantém constante inter-relacionamento com demais indivíduos, cada qual
com seu papel social, sendo que, a violação (ou má administração) destes
papéis através de suas condutas (comportamentos) resultaria na responsabilização daquele que assim ocasionou o desvio (resultado previsto).
Destarte, se um terceiro agisse com desvio da conduta em face de outro, o terceiro responderia. Se a vítima se comportasse de maneira diversa
e desse causa a dano a si mesma, somente esta arcaria com os prejuízos. Se
houvesse comportamento coerente de todos os indivíduos segundo seus
papéis, ou ato culposo destes, e ainda assim ocorresse fato danoso, este
seria mera fatalidade, portanto, não punível. (STIVANELLO, 2003, p. 73).
Formulando de modo mais geral: as garantias normativas
que o direito estabelece não tem como conteúdo que todos
tentem evitar todos os danos possíveis – se assim fosse, produzir-se-ia uma paralisação imediata da vida social. Por isso
é que se atribuem a determinadas pessoas – e não a todas
– que ocupam determinadas posições no contexto de interação, determinados encargos. É dizer, asseguram padrões
pessoais, papeis que devem ser cumpridos. Deste modo, possibilitam uma orientação com base em padrões gerais, sem
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necessidade de conhecer as características individuais da
pessoa que atua. (JAKOBS, 2014, p. 19).
Tais papéis teriam a função classificada pelo autor como desindividualização ao fim de possibilitar os contatos sociais corriqueiros e cotidianos, ou, em suas palavras, contatos anônimos (JAKOBS, 2014, p. 21) de
forma a afastar o regresso indefinido na imputação das condutas.
Destarte, como visto, se percebiam destacados elementos (instituições) que possibilitariam o afastamento ou delimitação da imputação objetiva, sendo estes critérios gerais de exclusão de imputação (PEREIRA
et. NASCIMENTO, 2014, p. 38), a saber: o risco permitido, a proibição
de regresso, a competência ou capacidade da vítima e, por derradeiro, o
princípio da confiança.
Tratando-se do primeiro aspecto, de se evidenciar que, para Jakobs,
são determinados riscos não permitidos como condutas evidentemente
proibidas por seus perigos concretos ou abstratos, sendo passíveis, inclusive, de imposição de pena ou multa àqueles que, eventualmente, venham
a causá-las (JAKOBS, 2014, p. 41).
Contudo, conforme visto anteriormente, qualquer contato social
poderia ser capaz de gerar um risco, ainda que seus entes detivessem de
boa-fé em suas atitudes, como, por exemplo, um aperto de mãos que possibilitasse a transmissão de determinado vírus; um alimento que, em mal
estado de conservação, servido a outrem viesse a causar, a esse, problemas
decorrentes da ingestão, dentre outras infinitas hipóteses (JAKOBS, 2014,
p. 35).
Tais riscos, não sendo possíveis de serem evitados por se mostrarem intrínsecos às relações sociais e, portanto, inerentes às relações sociais
pautadas boa-fé, seriam classificados como riscos permitidos e considerados socialmente normais. (JAKOBS, 2014, p. 35 – 36).
Assim, o comportamento do agente, conforme seu papel social e enquadrado aos limites aceitos pela sociedade, ainda que causasse danos,
teria a imputabilidade afastada sob a ótica do risco permitido (STIVANELLO, 2003, p. 73 – 74).
Configurar-se-iam, da mesma forma, as condutas essenciais às atividades que, por sua natureza, poderiam potencialmente empreender riscos
a terceiros, como o trafego viário, manipulação de substâncias perigosas,
construção de edifícios, etc. (JAKOBS, 2014, p. 41 – 42).
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Conceitua a proibição de regresso a impossibilidade de imputação
daquele indivíduo cuja conduta tenha sido externada conforme os ditames de seu papel social, ainda que esta tenha contribuído para o êxito de
uma infração penal (STIVANELLO, 2003, p. 74).
Acerca da competência ou capacidade da vítima, Jakobs salienta situações diversas que explicitam os dizeres da teoria, a saber: a) a posição
da vítima; e b) as ações a próprio risco. (STIVANELLO, 2003, p. 74).
No que tange a posição da vítima, por vezes o infortúnio
pode ser a única explicação. “Um comportamento do agente,
do qual se saiba que decorrerão lesões, segue conforme seu
papel na medida em que a vítima não tenha direito a que
não se produza o resultado”. Jakobs apresenta como o caso
provavelmente mais relevante neste campo o da eutanásia.
Expõe que, no âmbito dos cuidados intensivos, é lícito suspenderem-se determinadas prestações que se realizam por
meio de aparelhos que conservam a vida do paciente quando
ditas prestações não estejam indicadas medicamente. Nessas
hipóteses, ainda que a desconexão dos aparelhos, é dizer, um
atuar positivo, tenha efeitos causais a respeito da morte do
paciente, o médico se mantém dentro do seu papel e não se
atribui uma atividade alheia: pelo contrário, constitui uma
fatalidade do paciente o fato de estar posicionado de maneira
propensa a sofrer dano.(STIVANELLO, 2003, p. 74).
Quanto às ações a próprio risco, seriam as ocasiões em que a vítima se submete as circunstâncias sob plena consciência do risco, violando, portanto, o dever de auto-proteção de forma voluntária, praticando o
ato em aceite às eventuais possibilidades de danos decorrentes deste, em
exemplo, segundo Jakobs, dos praticantes de esportes radicais os quais,
cientes dos riscos inerentes à atividade, os assumem.
Um quarto instituto que segundo o autor afastaria a imputabilidade
penal seria o princípio da confiança, o qual pretende a exposição no título
seguinte.
3.4. O princípio da confiança, a teoria da imputação objetiva: análise sob a ótica de Claus Roxin e Günther Jakobs
Para Roxin, conforme visto, o princípio da confiança estaria figurado como limitador do risco permitido (ROXIN, 2002, p. 14-15), estando relacionado diretamente ao plano da criação ou agravo de um risco
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relevante e proibido, destacando-se a teoria de que “não se pune quem
pratica o fato na confiança de que terceiros, de quem se espera uma atitude subsequente, realizarão um ato conforme o Direito” (ESTEFAM et.
GONÇALVES, 2016, p. 338).
Em exemplo, destaca-se a conexão do princípio da confiança à análise dos crimes cometidos por terceiros em decorrência de ação culposa do
agente, ou seja, quando, por um ato culposo, torna-se possível que outrem
cometa um ilícito doloso (ROXIN, 1997, 1006 apud SANTOS, 2013, p.8).
Podemos aplicar o princípio da confiança, p.e., quando A,
com a intenção de cometer suicídio, deixa, por descuido, veneno na mesa de sua sala, com o qual B utiliza para matar
dolosamente C. [...] O fundamento de aplicação desse princípio consiste na chamada proibição de regresso, “según la
cual la cooperación no dolosa em delitos dolosos es impune.
(ROXIN, 1997, p. 1006 apud SANTOS, 2013, p. 8).
Extrai-se, a partir deste raciocínio, a impossibilidade da responsabilização jurídico-penal “passar dos limites impostos pela atuação em
conjunto dolosa de outrem para também responsabilizar terceiro que age
culposamente” (DIAS, 2007, p. 886 apud SANTOS, 2013, p. 8).
Para Roxin, ainda, a aplicabilidade do princípio da confiança somente seria afastada, ou seja, o agente somente poderia ser punido, quando
constatado, no indivíduo que pratica a conduta, uma reconhecível inclinação para o fato criminoso (erkennbare Tatgeneigtheit) (ROXIN, 2002,
p. 14), ou a reconhecível disposição para o fato, a luz das concepções de
Juarez Cirino dos Santos, conforme destaca Luis Greco (ROXIN, 2002, p.
14).
Ou ainda quando na (I) impossibilidade de se confiar em alguém que
evidentemente não é digno de confiança, em face da sua incapacidade de
autodeterminação diante de situações específicas; (II) quando há indícios
concretos de que o terceiro praticará uma conduta em desacordo com o
direito, por exprimir uma conduta incompatível com o cumprimento dos
seus deveres; (III) se um comportamento antijurídico fosse tão esperado
e comum na sociedade de tal modo que não se pudesse mais contar com
a observância da norma jurídica naquela circunstância; e, (IV) as pessoas
que fossem dotadas de deveres especiais de cuidado, poderiam eximir-se
de suas obrigações com fundamento no princípio. (ROXIN, 1997, p. 1005
apud PEREIRA et. NASCIMENTO, 2014, p. 40).

244

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

De se atentar que Claus Roxin discorre acerca do referido valor apenas nos fundamentos teóricos dos crimes culposos (SIQUEIRA, 2016, p.
196), citando-se, também, sua aplicabilidade aos casos em que haja cooperação com divisão de trabalhos (PEREIRA et. NASCIMENTO, 2014, p.
42), abstendo-se à análise quando nos crimes dolosos.
O autor, ainda, refuta a limitação do princípio da confiança apenas
àqueles que atuassem de acordo com as normas, afirmando que o mesmo
poderia ser suscitado por quem se comportou de modo contrário ao direito, mesmo que violando um dever de cuidado (PEREIRA et.NASCIMENTO, 2014, p. 41), entendimento seguido por Günther Jakobs, havendo
casos, inclusive, nos quais o princípio da confiança se perceberia atrelado
a proteção da norma para impedir a imputação de resultados nos casos
em que o autor realmente agiu em desacordo com a norma de cuidado,
como, por exemplo, quando o motorista conduzisse seu veículo em velocidade acima da permitida e um transeunte, ao fim de suicídio, resolvesse
se jogar em frente ao veículo. Nesse caso, a norma que estipula o limite
de velocidade não tem como fundamento evitar suicídios, oportunidade
em que a responsabilização do motorista restaria afastada. (PEREIRA et.
NASCIMENTO, 2014, p. 41 – 42).
Sobre o princípio da confiança, Jakobs versa de forma diversa, concebendo este como critério geral de imputação (PEREIRA et. NASCIMENTO, 2014, p. 38), não havendo imputação àquele que atuou confiando que os outros indivíduos manter-se-iam dentro dos limites do perigo
permitido (STIVANELLO, 2003, p. 74).
Na vida em sociedade, conforme narra o autor, as pessoas não poderiam ser obrigadas a sempre desconfiar dos outros, supondo constantemente que as demais pessoas não cumprirão seu papel social, motivo
pelo qual haverá exclusão da responsabilidade penal quando alguém agir
confiando que outrem cumprirá o seu papel (ESTEFAM et. GONÇALVES, 2016, p. 343).
Superadas as conceituações acerca das teorias do delito, principalmente no que concerne a incidência do princípio da confiança junto à
teoria da imputação objetiva, de se dissertar, adiante, as conceituações
concernentes à aplicação do princípio da confiança nos delitos com elemento subjetivo do dolo.

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

245

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO E O PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA
4.1. O princípio da confiança, o dolo do agente e as condutas dolosas de terceiros
Quando se trata dos delitos com elemento subjetivo do dolo, determinados autores entendem a inaplicabilidade do princípio da confiança,
haja vista, principalmente segundo aqueles que discorrem seus conceitos
pautados na teoria finalista, o fato de que o referido valor seria relacionado à determinação do dever objetivo de cuidado dos crimes culposos,
partindo-se, portanto, da inexistência daquela previsão (SIQUEIRA,
2016, p. 195 – 196).
À Roxin não se percebe concepção diversa, haja vista que, como
visto anteriormente, quando no discorrer acerca da teoria do delito em
sua obra (Strafrecht), o doutrinador trata do princípio apenas no capítulo tangente ao elemento da culpa, evidenciando tacitamente que, sob
sua perspectiva, o princípio da confiança seria apreciado apenas nos crimes culposos (SIQUEIRA, 2016, p. 196), destacando-se, bem assim, que
a aplicabilidade do valor estaria estrita ao tráfego viário, a cooperação na
divisão do trabalho e, veja,aos delitos dolosos de terceiros (PEREIRA e
NASCIMENTO, 2014, p. 38), sendo esta última a maior proximidade da
temática ao referido elemento subjetivo.
Entretanto, conforme destacado preliminarmente, na apreciação delitos dolosos praticados por terceiros com certa participação de agente
diverso, faz-se elementar aplicação do princípio da confiança como delimitador da apreciação da conduta, observando-se, ainda, o critério citado
anteriormente como a “reconhecível inclinação para o fato criminoso” ou
erkennbare Tatgeneigtheit (ROXIN, 2002, p. 14).
Em observância à conceituação de Roxin, Luís Greco afirma que, à
aplicação do princípio sob esta premissa, “diante de indícios concretos de
que o terceiro atuará incorretamente, implica em se considerar a cumplicidade através de ações neutras, ‘proibidas em sua quase totalidade’”
(GRECO, 2004, p. 29 apud SIQUEIRA, 2016, p. 195).
Entende-se atualmente que o princípio da confiança pode
ser invocado para diversos outros aspectos da vida social.
O seu fundamento material consiste no “princípio da auto-responsabilidade de terceiros”, i.e., os outros indivíduos na

246

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

sociedade também são responsáveis por suas próprias ações
– caso se comportem com descuido, tal conduta é de responsabilidade única, em princípio, a sua pessoa. (SANTOS,
2013, p.11).
Observa-se, portanto, o princípio da confiança relacionado, justamente, ao caráter de delimitação da responsabilidade penal.
De se atentar, porém, as concepções de Jakobs, para o qual, diferentemente de Roxin, o princípio da confiança não seria apenas passível
de aplicação nos crimes dolosos, mas sim de elementar necessidade (SIQUEIRA, 2014, p. 196).
Entende o autor, a primordial observância do princípio da confiança
aos crimes dolosos como princípio geral de imputação – conforme narrado anteriormente –, (SIQUEIRA, 2016, p. 196), atentando-se à exclusão da responsabilidade penal quando alguém agir em confiança de que
a atuação de outrem será procedida em conformidade ao Direito (ESTEFAM e GONÇALVES, 2016, p. 343), ainda que esta venha gerar resultado
gravoso proibido ou regulamentado de forma diversa pela norma penal,
não sendo possível a constante desconfiança de que os indivíduos sempre
agirão em desconformidade com as normativas, costumes e princípios.
Em suma, seria analisado, em termos práticos aos casos dolosos,
como critério delimitador de garante.
4.2. Análise sobre a aplicação do princípio da confiança e o direito
penal brasileiro
Segundo Pereira et. Nascimento (2014, p. 38) a teoria da imputação
objetiva, onde se percebeu mais prolixamente dissertado o princípio, mostra-se louvável em seu propósito, considerando a capacidade de atribuição
de uma maior coerência e sistematicidade ao direito penal, coadunando o
conceito de tipo com a sociedade, conforme, evidentemente, as perspectivas do funcionalismo teleológico de Claus Roxin, propiciando o que os
autores descrevem como uma base mais realista à norma penal, de forma
a delimitar corretamente, por exemplo, a tipicidade, elementar do conceito analítico de delito, fator essencial para a limitação do jus puniendi do
Estado, possuindo, destarte, função democrática, revelando-se tendência
atual e propensa a uma resposta mais justa e uniforme do Estado.
Ocorre que, a teoria da imputação objetiva não se mostra adotada
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pela codificação penal pátria, restando, inclusive, a ausência de pacificação doutrinária sobre a temática, haja vista, por exemplo, os argumentos
acerca das possibilidades de solução das demandas sob vieses teóricos diversos (STIVANELLO, 2003, p. 75), destacando-se que por se tratar de
uma concepção doutrinária estrangeira, reconstruída e reformulada por
algumas décadas, sua recepção no âmbito do Direito Penal brasileiro não
se mostra tão simples, até porque se percebem, no contexto pátrio, diversas questões atinentes à teoria de forma ainda confusa (PEREIRA et.
NASCIMENTO, 2014, p. 3), atentando-se que, ao direito penal brasileiro,
relacionam-se as nuances da teoria finalista.
Contudo, não obstante a ausência de disposição técnico-normativa
a respeito, bem assim certa incompatibilidade, é exemplo de observância
da aplicação expandida do princípio da confiança, na prática, junto à seara jurídica brasileira, quando na análise do elemento subjetivo aos tipos
penais concernentes aos fatos típicos descritos na codificação de trânsito,
como na origem no direito alemão.
Dentro da esfera do cuidado objetivo devido situa-se o princípio da confiança, consagrado na Alemanha pelo Tribunal
Supremo. Consiste esse princípio na ideia de consciência que
um condutor de um veículo automotor pode ter com relação
à atuação dos outros indivíduos inseridos naquele contexto,
referente à observância do cuidado objetivo devido, desde
que ausente alguma circunstância que, no caso concreto,
possibilite pensar o contrário. (SANTOS, 2013, p. 5).
Sobre este aspecto, de forma exemplificativa à referida incidência,
percebe-se o princípio da confiança intrínseco ao chamado cuidado objetivo, cuja origem, contemporaneamente, servia de grande valia principalmente à apreciação das chamadas culpa consciente e inconsciente, indicadas à apreciação e configuração do dolo eventual e a culpa consciente
aos crimes de trânsito, evidenciando a inter-relação do valor da confiança
ao princípio da auto-responsabilidade de terceiros (SANTOS, 2013, p. 6).
Destaca-se, diante desta reflexão, que a incidência do referido valor,
em regra, tem sua usabilidade na apreciação dos atos delituosos com elemento subjetivo da culpa, relacionado à análise determinativa do dever
objetivo de cuidado (SIQUEIRA, 2016, p. 195 – 196); e, a partir das concepções dos doutrinadores adotantes da corrente finalista, sendo o critério da infração de dever de cuidado uma valoração exclusiva do tipo penal
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culposo, sua análise junto ao sistema penal brasileiro aos crimes dolosos
não faria coerente, tampouco possível (SIQUEIRA, 2014, p. 196).
É fato, porém, que no Brasil, muito embora se perceba a tendência contemporânea da observação do referido valor, sua incidência plena
mostra-se maculada, haja vista, principalmente, as concepções teóricas
adotadas pelo arcabouço penal brasileiro.
Destarte, destacando-se as perspectivas dos autores neste artigo citados, bem assim a evidente relevância do princípio da confiança à apreciação dos delitos, seria necessária e possível a adequação do direito penal
brasileiro à apreciação do valor?
5. O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E A TEORIA DA CEGUEIRA
DELIBERADA
De origem relacionada às jurisprudências formadas junto ao direito inglês, por óbvio de natureza intrínseca da commom law, a teoria da
cegueira deliberada, ou willful blindness, originou-se no julgamento do
celebre caso Regina vs. Sleep (DANIEL, 2013, p. 06), por volta do ano de
1861.
À época, Sleep via-se sobre a acusação de malversação de bens públicos por ter embarcado, em um navio, com um barril de cobre no qual se
percebia a marca real do Império Britânico (SILVEIRA, 2016, p. 5).
Processado, alegou o acusado, em sede de sua defesa, que desconhecia a propriedade dos referidos objetos, fato que foi capaz de convencer os
jurados, mas não o magistrado, o qual aduziu a necessidade de revisão da
decisão, haja vista a abstenção intencionada do réu na obtenção de efetivo conhecimento da origem dos materiais (VALLÈS, 2013, p. 13). Surgia,
então, o conceito da teoria.
La primera vez que en el common law se sostuvo la necesidad de equiparar penalmente el efectivo conocimiento y los
casos de “ceguera intencionada” (willful blindness) fue en
la sentencia inglesa de 1861 sobre el caso Regina v. Sleep1.
El jurado que en judició en primera instancia a Mr. Sleep
le condenó como autor de un delito de malversación por
haberse apropiado de tornillos de cobre marcados como de
titularidad pública. Ante su alegación afirmando no haber
sido consciente de que los bienes eran públicos, el juez Willes
concluyó que la condena debía revocarse porque “el jurado
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no ha [bía] considerado acreditado que el individuo conociera que los bienes estaban marcados [como propiedad estatal]
ni tampoco que se abstuviera intencionadamente de adquirir
tal conocimiento”. Según parece desprenderse de este pasaje
–ciertamente poco elocuente– la abstención intencionada de
obtener conocimientos, en caso de haberse probado, habría
debido merecer la misma respuesta punitiva que el conocimiento efectivo”.(VALLÈS, 2013, p. 13).
Difundida a aplicabilidade da corrente teórica junto àquele ordenamento, constatou-se, posteriormente, certa a extensão de sua incidência
para outros arcabouços jurídicos, a exemplo dos Estados Unidos quando,
em 1899, a priori no caso Spurr vs. United States viu-se fixado o entendimento de que o réu poderia ser condenado se tivesse fechado os olhos
para algum fato criminalmente relevante na prática de sua conduta (SILVEIRA, 2016, p. 5).
Não obstante ao narrado, a teoria também passou a ser observada,
posteriormente, por sistemas da civil law (SILVEIRA, 2016, p. 5).
[…] caso Spurr vs. United States. Naquela realidade, a Suprema Corte estadunidense, espelhando uma situação bancária, pela qual o Presidente do Commercial National Bank
of Nashville teria vistado cheques de uma pessoa jurídica
sem a devida verificação da existência de fundos para tanto,
foi-se além daquela noção, para entender-se que o se colocar
em ignorância equivaleria ao conhecimento em si. (SILVEIRA, 2016, p. 5).
Tempos mais tarde, em realidade que externava a necessidade de padronização de conceitos e definições de diretrizes junto ao ordenamento
jurídico estadunidense, aquele Estado buscou, a partir do American Law
Institute, a elaboração do Model Penal Code, que se figurava espécie de
norteador à aplicação normativa e este, tratando-se do instituto da cegueira deliberada, fixava noções do que poderia se ter como dimensão subjetiva de avaliação (mens rea), ao exemplo da concretização de distintos e
crescentes graus de subjetividade, a saber: 1) como uma noção de intencionalidade – purposely; 2) como o conhecimento certo – knowingling
– de um resultado delitivo; 3) como irresponsabilidade frente aos efeitos
do risco criado – recklessly; ou, ainda, 4) como negligência – negligently.
(SILVEIRA, 2016, p. 5).
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Tais definições foram preliminarmente utilizadas no julgamento do
caso Leary vs. United States, quando as Cortes de Justiça passaram a adotar as premissas do Model Penal Code.
Essa seria, pois, a noção mais próxima de cegueira deliberada. Assim,quando o conhecimento da existência de um
fato particular é elementar de um crime, tal conhecimento se
perfaz quando o agente está ciente de uma alta probabilidade de sua existência, a menos que ele efetivamente acredite
que essa probabilidade não exista. Apesar de entendimentos
diversos, de vários Tribunais diferentes, passou-se a adotar, genericamente, um equivalente à necessidade de conhecimento baseada em uma condicional relativa à alta
probabilidade de ocorrência criminosa. (SILVEIRA, 2016,
p. 06).
Entretanto, afirma-se que a construção mais firme e reconhecida da
cegueira deliberada é encontrada somente a partir do caso United States
v. Jewell. Dele, que correu perante o 9.º Circuito Federal, restou evidente a
equiparação de um conhecimento esperado com a noção de escolhas que
impliquem em alta probabilidade de sua ocorrência. (SILVEIRA, 2016, p. 6).
Tratou-se do evento de um acusado – Jewell que havia sido
condenado, em primeiro grau, por ter cruzado a fronteira do
México com os Estados Unidos transportando 110 libras de
marijuana em um compartimento secreto de seu carro. Sua
alegação foi de que não sabia exatamente o que transportava, apesar de reconhecer saber que deveria ser algo ilegal.
Isso modificou o entendimento sobre o que seria visto como
cegueira deliberada. A partir daí, tudo passa a se centrar nas
noções de probabilidade, consoante a regra do Model PenalCode, 2.02. (SILVEIRA, 2016, p. 6).
Sobre o instituto, destaca GRECO (2013, p. 68) que na maioria dos
casos em que se vê reconhecida a cegueira deliberada percebe-se a presença do dolo, a exemplo de que, quando na configuração, o próprio comportamento que imediatamente causa o resultado já irá acompanhado,
por vezes, de certa consciência acerca da existência de algum risco
para um bem penalmente protegido, o que se mostra suficiente para
justificar, ao menos, um dolo eventual.
A menudo, el propio comportamiento que inmediatamente causa el resultado ya irá acompañado de la conciencia
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de que algo puede terminar mal, de que posiblemente
existe algún riesgo para un bien penalmente protegido. Esa
conciencia será, en la mayoría de los casos, suficiente para
justificar un dolo eventual.(GRECO, 2013, p. 68).
Interessante destacar, em observância à temática do presente estudo,
a diferenciação que determinados autores aduzem quanto à teoria da cegueira deliberada, principalmente no que concerne à conduta do agente
ante outros elementos possíveis de apreciação.
A teoria em sentido estrito, exemplificativamente, denotaria casos
em que se mostra de extrema dificuldade a justificação da imputação do
agente por conduta delitiva dolosa, como mostra o referido caso Jewellvs.
United States, no qual se percebeu a explanação: quem recebe dinheiro
para cruzar, comum automóvel, a fronteira do México com os Estados Unidos, consciente de que o veículo possui um compartimento
onde há determinada carga para ser transportada, deveria cogitar
que poderia haver a prática de ilícito a partir da conduta (GRECO,
2013, p. 70-71).
Nesse caso, resta impossibilitada a configuração do dolo. Entretanto, a resposta penal ao ato apenas por imprudência do agente
também se mostra discrepante (GRECO, 2013, p. 71).
Não obstante ao exposto, de se destacar que há incongruências
percebidas na teoria da cegueira deliberada ensejam discussões no
que concerne à aplicação do instituto, principalmente quando se trata
da ausência de definição procedimental legal à referida aplicabilidade,
ou, tampouco, requisitos pré-definidos à configuração, haja vista, conforme SILVEIRA (2016, p. 9), por exemplo o discorrer de determinadas decisões que fundamentam a incidência da cegueira deliberada a
partir do mero conceito de “fechar dos olhos pelo agente” que, segundo o autor, figuraria definição já superada; bem assim a discordância
acerca da natureza jurídica, observando-se o afastamento da equiparação da willful blindness ao elemento subjetivo do dolo.
Destarte, muito embora se possa discorrer de forma extensa sobre
o tema, não sendo este o objeto principal do presente enfrentamento,
de se evidenciar apenas que a cegueira deliberada, aparentemente, relaciona-se diretamente ao principio da confiança, haja vista, o que parece ser, o
antagonismo percebido entre eles, pois, enquanto aquela aduz a possibili-
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dade de responsabilização do agente por sua conduta configurada penalmente – ainda que este aduza que não detinha conhecimento da ilicitude
de sua ação –, o princípio da confiança aponta o contrário, considerando
que, conforme visto anteriormente, se aquele age na confiança de que outrem atua por si conforme o direito, não havendo a consciência de criação
ou agravamento do risco proibido, tampouco atua de forma contrária ao
seu papel social, o agente não deveria ser responsabilizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo-se da sequência lógica disposta no presente enfrentamento, preliminarmente, de se destacar que se aparentam coerentes as concepções de Robert Alexy no que concerne ao entendimento de princípio
como mandamento de otimização, ou norteamento a ser seguido com a
maior observância possível aos preceitos valorativos e normativos fixados.
Ante tais disposições, resta simplificada a elucidação quanto às origens do princípio da confiança, considerando-se as raízes relacionadas às
formações jurisprudenciais dos tribunais alemães segundo o dissertado
neste artigo, haja vista a essência do valor à época, que poderia afastar ou
ratificar a configuração do delito ou a possibilidade de responsabilização
do agente, ainda que a taxatividade disposta no tipo penal previsse o contrário.
Quando em sua nascente, o princípio da confiança, que já detinha o
referido caráter delimitativo, parecia exercer também a função técnica de
meio (forma) à constatação e apreciação da conduta delitiva, quer dizer,
embora o tipo penal previsse os elementos constituintes do delito, o valor
da confiança indicava a possível observância às falhas ou à essência intrínseca às ações do indivíduo ou de terceiros que afastariam a imputação
criminal.
Como melhor elucidação da referida reflexão de se extrair, subjetivamente, as concepções de Claus Roxin e Günther Jakobs quando no
discorrer da teoria da imputação objetiva, os quais destacavam, de acordo
com a interpretação de suas dissertações, o princípio com o referido caráter balizador jurisdicional.
Roxin, por exemplo,quando tratou do instituto da criação ou agravamento do risco proibido, elementar da teoria da imputação objetiva,
dissertou, também, a possibilidade de afastamento da imputação quando
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o indivíduo agisse, sem inclinação ao resultado delitivo, na confiança de
que terceiro, de quem se espera determinada atitude, assim a praticasse
conforme os ditames do direito.
O que, aparentemente, não se mostra distante das idealizações de Jakobs, segundo seu entendimento de que não se puniria aquele que atuasse
conforme seu papel social, conceituando-se o critério geral de imputação
vinculado ao princípio da confiança pelo respectivo autor.
Embora de extrema relevância o estudo do referido princípio, o presente artigo evidencia a refutação técnica da aplicabilidade desse ao direito penal brasileiro por determinados doutrinadores que consideram,
principalmente, a adoção de teoria diversa ao ordenamento jurídico pátrio a qual seria capaz de solucionar os entraves penais sob ótica diversa,
mas, da mesma forma, eficaz.
Arguição que, data máxima vênia, talvez demonstre certa precariedade, haja vista fatores que conduzem a entendimento contrário, como
corrente distinta que aduz a necessidade de reformulação da teoria finalista adotada pelo Código Penal ao fim de acompanhamento das evoluções
socioambientais percebidas.
Abstendo-se do mérito concernente às breves concepções trazidas,
aparenta-se, de forma subjetiva, certa irrelevância nas referidas reflexões,
argumento que se fundamenta nas contemporâneas aplicações do princípio da confiança no direito penal brasileiro, embora tenha sido este prolixamente relacionado a teoria diversa.
Exemplo se dá nas apreciações dos crimes de trânsito (vinculado à
culpa do agente, aparentando-se relação do princípio nas concepções de
Claus Roxin), conforme visto, ou nos julgamento de crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, delitos com
elemento subjetivo elementar do dolo, o que remete aos critérios de imputação de Günther Jakobs.
Destarte, embora não reconhecido ou previsto objetivamente no
direito penal brasileiro, o princípio da confiança é percebido em plena
aplicabilidade, ora tendente às concepções de Roxin, ora em observância
às diretrizes de Jakobs, mas, em regra, sobre a luz de embasamento principiológico.
Tais nebulosidades também são percebidas quando se tratando de
estudo comparativo entre a teoria da cegueira deliberada e o princípio da
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confiança.
A referida teoria se mostra em plenamente aplicada junto aos julgados pátrios, a priori na apreciação de delitos relacionados às organizações
criminosas (em que se percebe a divisão de trabalho e certa hierarquia na
atividade criminosa), como, em exemplo, também, nos crimes de corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, dentre outros.
Ocorre que, aparenta-se gravosa a incidência de uma corrente teórica que, além de não perceber-se regulamentada no ordenamento jurídico
pátrio, possui como escopo a busca pela punição do acusado partindo-se
de interpretação in malam partem, o que destoa, por completo, do arcabouço normativo brasileiro.
O que se extrai, portanto, conforme visto no decorrer do artigo, é o
relativo antagonismo entre as disposições de ambas correntes teóricas o
que, ante a ausência de previsão expressa de ambas no ordenamento jurídico pátrio, bem assim escassez de estudos ou doutrina pacificada sobre o
tema, tende a, de certa forma, ocasionar complexidade e obscuridade na
aplicação e apreciação de ambas.
Vê-se bem, não se diz aqui que tais disposições são errôneas, mas
sim nebulosas, que podem causar relativa insegurança ao meio judicial e
extrajudicial.
Reitera-se que tal nebulosidade se vincula à ausência de normatização do tema, à omissão e às incongruências na aplicabilidade e interpretação das teorias.
Evidente que regulamentação, adequação ou revisão teórica junto à
codificação penal poderia equilibrar tais divergências, mas, ante a aparente profundidade do tema e a complexidade que resultaria na respectiva
pretensão, provavelmente não se mostraria razoável ao elaborador da norma proceder à referida atualização.
Sob ótica subjetiva, mostra-se justificável a intenção do aplicador do
direito às interpretações de institutos bem elaborados em âmbito externo
às fronteiras pátrias junto ao arcabouço nacional.
Contudo, evidencia-se, concomitantemente, a necessária ponderação coerente à referida aplicação da justiça, respeitando-se, indubitavelmente, às especificidades do ordenamento brasileiro, bem assim a busca
invariável de manutenção da justiça em seu conceito pleno, refutando-se,
essencialmente, às interpretações maculadas por animus diverso desse.

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

255

Conclui-se, destarte, que as teorias dispostas ensejam a aplicação do
direito de forma a suprir certas lacunas percebidas na norma brasileira,
mas denota, indubitavelmente, a necessária observância do Estado-judiciário aos limites originários da corrente teórica, bem assim as características intrínsecas ao ordenamento socioambiental brasileiro.
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'Notas de fim'
1
Tribunal Supremo alemão que, há época, por volta de 1879 a 1945, possuía
competência ao julgamento das causas cíveis e criminais. (KÖBER, 200, p. 121 apud SIQUEIRA, 2016, p. 41).
2
“Con la implantación del régimen nacional socialista y la promulgación, em
1934, de una nueva ordenanza del tráfico viario –la Reichsstraßenverkehrsordnung (RStVO)–, algunos autores quisieron ver la llegada de una nueva época para el Derecho
de la circulación y se mostraron especialmente críticos con las tesis jurisprudenciales
basadas en la desconfianza. Ese fue, sobre todo, el caso de GÜLDE, quien entendía que
la RStVO debía suponer una revolución del Derecho del tráfico viario y el comienzo de
um Derecho del tráfico motorizado basado en el nuevo paradigma nacionalsocialista.”
(MARAVER GÓMEZ, 2007, p. 10-11).
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3
Corte Federal de Justiça, criada em 1950, com competência ao julgamento de
causas cíveis e criminais após a extinção do Reichsgericht (SIQUEIRA, 2016, p. 52).
4
Sob a ótica de Von Liszt, interpretada por BITENCOURT (2014, p. 287): “Ação
é movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior”.
5
“Tais elementos de natureza objetiva descrevem a ação e seu objeto, e, quando
necessário, o resultado, a pessoa do autor, circunstâncias externas do fato, o sujeito passivo etc.” (STIVANELLO, 2003, p. 71).
6
Culpabilidade: “No direito penal primitivo, caracterizou-se pela responsabilidade objetiva, isto é, pela simples produção do resultado. Porém, esta forma de responsabilidade está praticamente erradicada do Direito Penal contemporâneo, vigendo o
princípio nullum crimen sine culpa” (BITENCOURT, 2014, p. 64).
7
Como visto, elaborado por Franz Von Liszt no final do século XIX, consistindo
na “volição que caracteriza a manifestação da vontade e, por conseguinte, a ação significa, simplesmente, no sentido desta concepção, o impulso da vontade. Pode-se defini-la
fisiologicamente como inervação, e pode-se concebê-la psicologicamente como aquele
fenômeno da consciência pelo qual estabelecemos as causas”. (VON LISZT, 1927/29, p.
285-6 apudBITENCOURT, 2014, p. 286 – 287.
8
“A teoria finalista buscou suas bases no ontologismo, construindo um sistema
lógico-real, com conceitos pré-jurídicos e antropológicos.” (SOUZA, 2006, p. 26).
9
Sob esta ótica destacam-se três elementos: a utilidade social, inevitabilidade do
risco ou necessidade de certas empresas. O risco inerente à configuração social deve ser
irremediavelmente tolerado como risco permitido. Desta forma, o risco será considerado permitido nas ações perigosas que sejam autorizadas pelo legislador, em virtude de
sua preponderante utilidade social, mesmo que porventura delas venha a decorrer um
resultado de dano. O mesmo valerá quando se tratar de risco inevitável ou realmente
necessário para o avanço tecnológico das empresas que integram nossa sociedade industrializada. (STIVANELLO, 2003, p. 72).
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RESUMO:
O presente artigo aborda os seguintes temas: no
primeiro capítulo, aborda a necessidade de se ter uma
educação mais voltada para as humanidades (de acordo com Martha Nussbaum) que se preocupa menos
com as tecnologias e mais com o aspecto da formação
do indivíduo, para que esse seja capaz de ver o outro
e assim auxilie na construção de uma melhor democracia, bem como aponta para a necessidade de que
a educação seja emancipadora (de acordo com Paulo
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Freire em contrapartida a uma educação bancária). No segundo capítulo, faz um traçado sobre a Reforma do ensino médio instituída pela Lei
13.415/16 e da instituição da Base Nacional Comum Curricular – BNCC
que juntos representaram a retirada da obrigatoriedade de inúmeras disciplinas (justamente aquelas que a teoria das humanidades vai defender
ferrenhamente) - do currículo do ensino médio, as diluindo em ações esparsas. Levando em consideração os dois pontos abordados, o texto passa
para a conclusão de que tal reforma é bastante prejudicial para a educação
brasileira.
ABSTRACT:
The present article approaches the following themes: in the first
chapter, it approaches the need of having an education more based on
humanities (according to Martha Nussbaum) which worries less about
technologies and more with the aspect of the individual formation, so that
it will enable us to see the other and therefore helps in the construction of
a better democracy, as well as points to the need that education be emancipatory (according to Paulo Freire versus a traditional education). The
article’s second makes an analysis of the High School’s Reform instituted
by the Law 13.415/16 and the institution of the National Curricular Common Base – NCCB which together represented the withdrawal of current
mandatory high school disciplines (exactly the ones which humanities
theories will deeply defend), diluting them into sparse actions. Taking under consideration the two approached subjects, the text concludes that
such reform is extremely harmful to the Brazilian education.
RESUMEN:
El presente artículo aborda los siguientes temas: en el primer capítulo, aborda la necesidad de una educación más orientada a las humanidades (según Martha Nussbaum) que se preocupa menos por la tecnologia
y más por el aspecto de la educación individual, que uno pueda ver al
outro, por lo tanto, ayudar a construir una mejor democracia, y señala
la necessidad de que la educación sea emancipadora (según Paulo Freire a cambio de una educación “bancária”). El segundo capítulo rastrea
la Reforma de la Escuela Secundaria instituida por la Ley 13.415/16 y el
establecimiento de la Base de Currículo Nacional Común – BNCC, que en
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conjunto representaron la eliminación de la obligación de numerosas disciplinas (precisamente aquellas que la teoria de las humanidades defende
firmemente) – el plan de estúdios de la escuela secundaria, diluyéndolos
en acciones dispersas. Teniendo en cuenta los dos puntos abordados, el
texto llega a la conclusión de que dicha reforma es muy perjudicial para la
educación brasileira.
PALAVRAS-CHAVE:
Educação emancipadora e voltada para as humanidades; reforma do
ensino médio; Paulo Freire; Martha Nussbaum.
KEYWORDS:
Emancipating and humanity education; high school’s Reform; Paulo
Freire; Martha Nussbaum.
PALABRAS CLAVE:
Educación emancipadora y humanitária; Reforma de la escuela secundaria; Paulo Freire; Martha Nussbaum.
INTRODUÇÃO
O Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA consiste
em uma pesquisa internacional trienal que tem como escopo avaliar os
sistemas de ensino em todo o mundo.1 Em 2019 o Brasil ficou em 39º
(trigésimo nono lugar) num universo de 40 (quarenta) países. O presente
indicador, faz presumir que o direito à educação no Brasil, está sendo, em
boa parte, desatendido. À medida em que se estuda o tema, verifica-se
que inúmeras são as dificuldades encontradas para a satisfação desse direito, sejam elas de ordem metodológicas ou estruturais.
Tais deficiências impactam diretamente na formação de habilidades
e humanidades do indivíduo, obstaculizando, assim, seu desenvolvimento
enquanto sujeito e sua emancipação. A falta de educação de qualidade
afeta também a democracia, como ver-se-á. No ano de 2017 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 13.415, fruto da conversão da Medida
Provisória nº 746/2016, editada no governo Temer. De acordo com o Ministério de Educação, trata-se de uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e
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Bases da Educação Nacional acarretando assim na mudança da estrutura
do ensino médio sob duas frentes: ampliação da carga horária escolar, que
passaria de 800 (oitocentas) horas anuais para 1000 (mil) (até o ano de
2022); e definindo uma organização curricular mais flexível através dos
chamados itinerários formativos que serão focados em cinco diferentes
áreas de conhecimento – a saber: 1) linguagens e suas tecnologias; 2) matemática e suas tecnologias; 3) ciências da natureza e suas tecnologias; 4)
ciências humanas e sociais aplicadas; e 5) formação técnica profissional.
A proposta era, segundo o governo, ofertar educação de qualidade
a todos os brasileiros e também de aproximar as escolas da realidade dos
estudantes, levando em conta, as atuais demandas do mundo e do mercado de trabalho. Mas como ver-se-á, ao longo do texto, a realidade leva a
outros desdobramentos.
Considerando este cenário da educação brasileira, o primeiro capítulo do trabalho vai abordar o tema da importância de uma educação voltada para as humanidades – conceito trabalhado por Martha Nussbaum –
bem como da educação emancipadora – a partir da ótica de Paulo Freire,
para que se alcance uma democracia sólida e sustentável.
O segundo capítulo por sua vez, vai num primeiro momento apontar
as mudanças acarretadas pela instituição deste “novo” ensino médio, ressaltando que, em termos de legislação, a maior mudança se deu na Lei de
Diretrizes e Bases da educação nacional – LDB. Num segundo momento,
o artigo vai entrelaçar as teorias de Nussbaum e Freire com as mudanças
ocasionadas pela referida reforma, para pode se fazer assim, uma ponderação acerca dos impactos causado pela reforma numa educação que deveria ser voltada para as humanidades e para a emancipação do estudante.
Por fim, entrelaçando os mencionados temas e elementos, serão traçadas as considerações finais.
1. NOÇÕES SOBRE UMA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA AS HUMANIDADES E EMANCIPADORA
Os Estados, em sua maioria2, concedem à educação papel de preponderância para o alcance de inúmeras conquistas para o indivíduo e
consequentemente para a sociedade onde ele vive. E este reconhecimento
remonta “às primeiras sociedades politicamente organizadas”.3 (GORCZEVSKI; MARTÍN, 2015, p.5)
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John Dewey já comparava a representação do papel da educação
para a vida social, tal qual o papel da nutrição e reprodução na vida fisiológica. Na concepção do autor, educação “consiste primariamente na
transmissão por meio da comunicação”. E esta por sua vez, “é o processo
de participação da experiência para que se torne patrimônio comum. Ela
modifica a disposição mental das partes associadas”. (DEWEY, 1959, p.10)
O Brasil por sua vez, também prevê em sua Constituição, no art. 205,
o direito à educação: “a educação, direito de todos (...) visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). No entanto, o sistema
educacional brasileiro e grande parte de suas políticas públicas padecem
de inúmeras falhas e além de serem mal conduzidos, são também baseados em teorias arcaicas de educação. Para piorar a situação, os poucos
pontos positivos a serem atribuídos a essas políticas são implementados
de forma inconsistente.
Além do que já foi apontado acima acerca do sistema educacional
brasileiro, há mais um aspecto que vai importar sobremaneira ao presente
trabalho: o ensino das chamadas humanidades - que já é escasso – está
perdendo cada vez mais espaço no referido sistema.
1.1 A educação e o ensino das humanidades
O sistema brasileiro de educação também falha no ensino das chamadas humanidades, tal qual proposta por Martha Nussbaum. Em sua
obra Sem fins lucrativos: porque a democracia precisa das humanidades,
Nussbaum vai destacar a importância do ensino das humanidades – artes e filosofia - em todos os níveis de educação e vai também chamar a
atenção para o fato que grande parte dos países está fazendo justamente o
inverso: retirando as humanidades do seu ensino4. A consequência desse
movimento é a geração de uma crise silenciosa – não a econômica que é
capaz de fazer com que os governos se mobilizem ferozmente para resolvê-la – na educação.
Obcecados pelo PNB, os países – e seus sistemas de educação – estão descartando, de forma imprudente, competências indispensáveis para manter viva a democracia. Se essa
tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquinas lucrativas, em vez de produzirem
cidadãos íntegros que possam pensar por si próprios, criticar
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a tradição e entender o significado dos sofrimentos e das realizações dos outros. É disso que depende o futuro da democracia. (NUSSBAUM, 2015, p.4)
Nessa busca desenfreada por tecnologia que a atualidade apresenta, percebe-se que, como coloca Nussbaum, os administradores públicos, cada vez mais retiram dos currículos escolares – em todos os níveis
- matérias voltadas às humanidades, como as artes e a filosofia, pois consideram-nas como enfeites inúteis.5 Tal raciocínio – de dar primazia ao
aperfeiçoamento das competências lucrativas em detrimento das humanidades - se coaduna com busca por crescimento econômico à curto prazo.
(NUSSBAUM, 2015, p. 4)
Entretanto, pondera Nussbaum, o ensino das humanidades é extremamente importante para a formação do indivíduo, que por sua vez, à
medida em que atuar em conjunto com outros indivíduos, vai fazer com
que seja relevante também para a sociedade e para a democracia, pois esta
está baseada na ideia de entender as necessidades do outro, de saber se
colocar no lugar do outro. Caso contrário, “a democracia está fadada ao
fracasso, porque ela se baseia no respeito e na consideração, e estes por sua
vez, se baseiam na capacidade de perceber os outros como seres humanos,
não como simples objetos”. (NUSSBAUM, 2015, p.6).
Kant já dizia “procede de tal maneira que trates a humanidade, tanto
na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim, e nunca como puro meio”. (KANT, 1964, p. 92)
Gorczevski e Martín também vão discorrer sobre a importância da
educação e de determinados valores a ela atrelados, para a sociedade que
parece ter se olvidado de valores primários como da ética, da solidariedade e da justiça. (GORCZEVSKI; MARTÍN, 2015, p.1)
Dewey também se alinha a esse pensamento. Veja-se:
Uma sociedade democrática na proporção em que prepara
todos os seus membros para com igualdade aquinhoarem de
seus benefícios e em que assegura o maleável reajustamento
de suas instituições por meio da interação das diversas formas da vida associada. Essa sociedade deve adotar um tipo
de educação que proporcione aos indivíduos um interesse
pessoal nas relações e direção sociais, e hábitos de espírito
que permitam mudanças sociais sem o ocasionamento de
desordens. (DEWEY, 1959, p.106)
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Importante apontar que Nussbaum não é contra o ensino das tecnologias. Muito pelo contrário, a autora deixa muito claro em sua obra que
não é contra a ciência de qualidade e a educação técnica, mas que volta
sua atenção para a educação das humanidades e das artes porque, não
obstante terem igual importância, porque são estas que estão ameaçadas.
(NUSSBAUM, 2015, p.8).6
Dewey, por sua vez, reconhece que, à medida em que a sociedade se
torna mais complexa em estrutura e recursos, cresce a necessidade do ensino e aprendizado formais, mas, o autor receia que neste processo, surja
“o perigo de criar-se indesejável separação entre a experiência adquirida
em associações mais diretas e adquiridas nas escolas” e acrescenta: “Este
perigo nunca foi maior do que nos tempos atuais7, em vista do rápido desenvolvimento, nos últimos poucos séculos dos conhecimentos e espécies
de aptidões técnicas”. (DEWEY, 1959, p.10)
Nussbaum insiste na ideia de que a educação deve ser voltada para
a construção e manutenção da democracia e não para o lucro, por si só.
A autora afirma que para que se pense numa educação voltada para esse
viés, “temos de pensar sobre o que são as nações democráticas e pelo que
elas lutam. O que significa, então, para um país, progredir?”. Levar em
consideração o critério utilizado por economistas mais tradicionais – de
desempenho econômico nacional – como se ele representasse de forma
adequada a qualidade de vida geral de uma nação, é insuficiente. (NUSSBAUM, 2015, p.14).
(...) de acordo com esse modelo de desenvolvimento, o objetivo da nação deve ser o crescimento econômico. Esqueça
a igualdade distributiva e social, esqueça os pré-requisitos
necessários de uma democracia estável, esqueça a qualidade
das relações raciais e de gênero, esqueça o aperfeiçoamento
de outros aspectos da qualidade de vida do ser humano que
não estejam completamente ligados ao crescimento econômico. (NUSSBAUM, 2015, p.14)
Os defensores desse modelo tradicional se apegam a ideia de que
a simples adoção do desenvolvimento econômico trará automaticamente
melhoras para a educação, saúde e diminuição da desigualdade social e
econômica. Mas, há inúmeras produções acadêmicas e pesquisas que não
corroboram esse entendimento, como por exemplos, as várias obras de
Amartya Sen. Referido autor, discorre longamente sobre a questão, afir-
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mando que o desenvolvimento de um país deve levar em consideração
inúmeras variáveis e não apenas o aspecto econômico. Sen apresenta sua
teoria, lembrando que vive-se hoje em um mundo de opulência que contrasta com um mundo de privações: pobreza extrema, necessidades essenciais não satisfeitas e violação de liberdades políticas e elementares. Assim
sendo, para ele a superação desses problemas é que vai proporcionar um
verdadeiro desenvolvimento, e tal vai ser alcançado através do reconhecimento do papel das diferentes formas de liberdade. (SEN, 2000, p. 9 e 10).
Como já exposto acima, vê-se que Nussbaum entrelaça a importância do ensino das humanidades para que a sociedade goze de democracia.
Neste sentido realiza alguns questionamentos:
O que tem a vida humana que faz com que seja tão difícil
manter instituições democráticas baseadas no respeito de
todos às leis e na proteção de todos pela lei, e seja tão fácil
descambar em diferentes tipos de hierarquia – ou, ainda pior,
em esquemas de violento ódio grupal? Que forças levam grupos poderosos a buscar o controle e a dominação? O que faz
com que as maiorias tentem, de forma tão onipresente, denegrir ou estigmatizar as minorias? (NUSSBAUM, 2015, p. 28)
Sem realmente responder tais questionamentos, a autora chega à
conclusão de que não tem tanta relevância a identificação dessas forças,
mas sim que a verdadeira educação pela cidadania responsável deve contra elas lutar, fazendo uso de “todos os recursos da personalidade humana que ajudem a democracia a vencer a hierarquia”. (NUSSBAUM, 2015,
p.28).
Ainda sobre o comportamento humano e como ele acaba influenciando a democracia, a autora tece mais algumas considerações. O ser
humano pode ter um comportamento vil, mas se inserido em determinadas estruturas pode agir de forma ainda mais desumana. Que estruturas
perniciosas seriam essas? questiona Nussbaum, ao passo que ela mesmo
responde: “quando agem em massa; quando contra elas não é feita uma
crítica aberta; quando se comportam mal; e quando os seres humanos
sobre os quais elas exercem poder, foram destituídos de sua humanidade”
(NUSSBAUM, 2015, p. 43). Aqui está, segundo a autora, uma oportunidade de a educação agir para ensinar senso de responsabilidade pessoal aos
cidadãos, ao passo que é detentora (a educação) de um espaço social que
pode proporcionar o combate à estigmatização e à dominação.
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Por fim, pode-se dizer que a democracia que Nussbaum defende tem tamanha amplitude que vai reverberar pelo mundo todo, ou seja,
quando fala no seu quinto capítulo do cidadão cosmopolita destaca a importância do indivíduo considerar e ser solidário com o outro – mas não
apenas aquele outro que seja seu semelhante, nacional do seu país – seja
ele do lugar que for. (NUSSBAUM, 2015).
1.2 A educação tradicional versus educação emancipadora
No Brasil encontraremos um discurso muito similar ao de Nussbaum (e também ao de Dewey) no tocante à educação: o conjunto das
obras de Paulo Freire, renomado pedagogo brasileiro. A maioria das obras
dele vão permear a ideia de uma educação libertadora, uma educação voltada a emancipar os indivíduos - mesmo os que tiverem em idade adulta.
Nussbaum8 e Freire partilham da mesma opinião em vários aspectos,
ambos criticam severamente os métodos tradicionais de educação, que
coloca o educando numa posição passiva. Freire, inclusive denomina esse
tipo de educação como bancária9, pois trata o educando como uma espécie de banco onde devem ser feitos depósitos, como se ele fosse mero recipiente vazio a ser preenchido. Nussbaum, por sua vez, afirma que trata-se
de método “no qual as crianças ficavam imóveis na carteira o dia inteiro,
simplesmente absorvendo – e depois devolvendo – o material que lhes
tinha sido apresentado”. Prosseguindo, a autora defende que a educação
deve ir muito além de um simples assimilar passivamente o conteúdo despejado, deve “desafiar a mente para que, em um mundo complexo, ela se
torne ativa, competente e cuidadosamente crítica”. (NUSSBAUM, 2015, p.
18) Ao passo que Freire, alinhando-se à Nussbaum, afirma que o processo
de ensino-aprendizagem do indivíduo envolve não apenas associação de
imagens sensoriais, mas sobretudo pensamento-linguagem, desejo, trabalho-ação transformadora sobre o mundo. (FREIRE, 1979, p. 42).
(...) esta visão “nutricionista” do conhecimento talvez explique também o caráter humanitarista de certas campanhas
latino-americanas de alfabetização (...) numa tal concepção
é evidente que os alfabetizandos sejam vistos como puros
objetos do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e não como seus sujeitos. Enquanto objetos, sua tarefa é
“estudar”, quer dizer, memorizar as assim chamadas lições
de leitura, de caráter alienante, com pouquíssimo que ver,
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quando tem, com a sua realidade sócio-cultural. (FREIRE,
1979, p.45)
Um outro ponto em comum entre os dois autores citados, é o fato de
o quão benéfico parece ser para a classe dominante manter a educação sob
o manto da ideologia tradicional. Nussbaum afirma que parece permear o
pensamento da referida classe que não seria exatamente interessante para
o crescimento econômico, o raciocínio crítico que pode advir do resultado de uma educação libertadora. A classe dominante, via de regra, despende de grandes esforços para que a classe dominada permaneça como
tal, sem consciência crítica, por isso não tem qualquer interesse em que
se proporcione às pessoas do povo uma educação de maior qualidade.
(FREIRE, 1979).
Neste sentido, Freire ensina que deve haver uma libertação partindo
do oprimido. Afirma que a classe dominada deve buscar transformação
radical, revolucionária para que já não sejam mais tomados como homens
e mulheres marginais. O autor faz uma identificação do alfabetizando10
com o oprimido e afirma que neste processo “o ensino da leitura e da
escrita não é a repetição mecânica de ba-be-bi-bo-bu nem memorização
de uma palavra alienada” – lembrando que é exatamente isso o tipo de
aprendizado que a educação bancária proporciona – “mas a difícil aprendizagem de nomear o mundo”. (FREIRE, 1979, p. 48)
2. OS IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO SOBRE
UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA E VOLTADA PARA AS HUMANIDADES
2.1 Noções acerca da Reforma do ensino médio
No ano de 2017 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 13.415,
fruto da conversão da Medida Provisória nº 746/2016, editada no governo Temer. De acordo com o Ministério de Educação, trata-se de uma lei
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional acarretando
assim na mudança da estrutura do ensino médio sob duas frentes: ampliação da carga horária escolar, que passaria de 800 (oitocentas) horas
anuais para 1000 (mil) (até o ano de 2022); e definindo uma organização
curricular mais flexível através dos chamados itinerários formativos que
serão focados em cinco diferentes áreas de conhecimento – a saber: 1) linguagens e suas tecnologias; 2) matemática e suas tecnologias; 3) ciências

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

269

da natureza e suas tecnologias; 4) ciências humanas e sociais aplicadas;
e 5) formação técnica profissional. O Ministério finaliza sua breve apresentação acerca do tema afirmando que “a mudança tem como objetivos
garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros
e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes” levando em consideração o que o mundo e o mercado de trabalho da atualidade exigem.
(BRASIL, 2017)
A intenção do Ministério da Educação seria louvável se fosse condizente com a verdade e realidade. No entanto, como ver-se-á, no próximo
tópico, a história não é bem essa. E para fazer o contraponto, passa-se
agora a análise de alguns dos principais pontos de mudança, no entanto
com maior atenção maior à mudança que tem relação direta com as ideias
de Nussbaum e Freire: a retirada da obrigatoriedade de determinadas disciplinas do currículo do ensino médio.
A análise de tais mudanças será feita com base na própria lei e à
luz da fala do professor Fernando Araújo Penna, realizada em audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul que
teve como tema a Reforma do ensino médio. (MATO GROSSO DO SUL,
2018). A Lei 13.415/16 acarreta em mudanças em várias outras leis11, mas
o presente estudo focará naquelas que impactaram a Lei de Diretrizes e
Bases – LDB (Lei 9.394/96).
Como diz mencionado professor, a reforma em questão já começou
errado, por vários motivos. Primeiramente porque o governo Federal optou pela pior via legislativa para realizar a reforma: Medida Provisória. A
Medida provisória, conforme reza o art. 62 da Constituição Federal, deve
ser editada pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Ocorre que no caso da reforma do ensino médio a opção por esse
instrumento legislativo causou muita estranheza, pois, muito embora boa
parte da sociedade tenha plena consciência de que referido ensino necessitava realmente de uma mudança significativa, a necessidade e urgência
alegada pelo governo federal cai por terra, no momento em que editam
tal medida sem a Base Nacional Comum Curricular, instrumento imprescindível para colocar a reforma em prática, mas que somente foi elaborado quase dois anos depois, no final de 2017. Na verdade, ficou clara a
intenção do governo: aprovação da lei sem uma democrática discussão
acerca do tema, pois na conversão da Medida em Lei, já havia um “pacote”

270

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

pronto vindo do Executivo, no qual, pouco se mexeu. (MACIEL, 2019).
Alem disso, já havia um Projeto de lei – nº 6.840/13 - tramitando acerca
do tema, sem entrar no mérito se ele era bom ou ruim, o que importa é
que ele dava espaço para a discussão cabível. (MATO GROSSO DO SUL,
2018)
Outro motivo que leva concluir que a reforma começou com o pé
esquerdo foi o fato de que “vendeu” uma coisa e está entregando outra.
Quando o governo Federal editou a MP 746 em 2016, propagandeou12 que
por ocasião dela, além de passar a frequentar a escola em tempo integral,
o estudante poderia escolher em qual área de conhecimento ele poderia
aprofundar seus estudos, à medida em que escolhesse um dos itinerários
acima descritos, de acordo com seus pendores. No entanto, essa escolha
na realidade não acontecerá! Não é o aluno que escolhe o itinerário formativo que irá seguir, não é nem mesmo a sua escola – essa tarefa fica reservada aos sistemas estaduais - que se for pública, muito provavelmente
terá apenas um itinerário formativo disponível.
A MP acima referida, previa a obrigatoriedade de a escola oferecer pelo menos dois desses itinerários, no entanto, já convertida na lei
13.415/17, essa obrigatoriedade foi retirada. A conclusão lógica é que a
escola pública que já recebe recursos escassos, muito provavelmente não
terá estrutura nem recursos para oferecer mais de um itinerário. O que
além de ser ruim para o aluno que talvez não tenha o pendor para o itinerário oferecido na sua escola, aumenta a já existente segregação social,
pois as escolas de elite, as particulares, terão condições de oferecer os cinco itinerários previstos na lei.
Em 22 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação –
CNE elabora a Resolução nº 2 que finalmente institui a Base Nacional
Comum Curricular. Ela que vem vai definir o que ficou vago na Lei da
reforma e é ela que vai determinar quais disciplinas, ou componentes vão
fazer parte da grade curricular do ensino médio. Pois bem, pela leitura
que se faz na LDB, já com as mudanças, o que fica claro é que das 13
(treze) disciplinas que os alunos tinham em sua grade curricular como
sendo obrigatórias e que continuam sendo no ensino fundamental (etapa
anterior ao ensino médio) agora terão, pasmem, 2 (duas)! Fica assim: há
quatro grandes áreas do conhecimento (conforme os itinerários): linguagens e suas tecnologias – e a ela vinculado o componente obrigatório por-
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tuguês; matemática e suas tecnologias – e a ela vinculado o componente
obrigatório matemática; ciências naturais e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, sendo que nessas duas últimas não há componentes obrigatórios vinculados. Então, na prática o que ocorre é que não
haverá mais a obrigatoriedade das disciplinas, ou como querem chamar,
dos componentes: geografia, história, sociologia, ciências, educação física,
artes e filosofia e ensino religioso. Frise-se que não se trata mais apenas
de retirar a obrigatoriedade de matérias consideradas por muitos como
enfeites, mas sim de várias outras que de extrema importância também.
Para “se redimir” e não ser acusada de ter excluído tais ensinamentos
do currículo escolar do ensino médio, a lei fala que a obrigatoriedade de
tais conteúdos ficará a cargo de estudos e práticas interdisciplinares. Ou
seja, um professor encarregado de ensinar ciências humanas e aplicadas
poderá dar uma aula de filosofia ou sociologia, outro encarregado da matemática e suas tecnologias poderá ensinar algumas aulas de física, e assim
por diante.
Some-se a isso outras duas mudanças de cunho negativo: professores
que não tenham formação, licenciatura, mas que tenham “notório” saber,
poderão ministrar aulas (art. 61, IV da LDB), mesmo não sendo contratados, basta apenas que detenham referido “notório” saber, o qual a lei não
especifica do que se trata. Também fica prevista a possibilidade de que
parte do ensino se dê através da modalidade à distância por “instituição
reconhecida”, o que também é bastante vago. Enfim, as duas previsões fazem concluir que a qualidade da educação do ensino médio que já deficitária, só tenderá a piorar.
2.2 Leitura da reforma à luz das ideias de Martha Nussbaum e Paulo Freire
Conforme descrito no subtítulo, essa parte do trabalho vai realizar
uma leitura da reforma à luz das ideias de Martha Nussbaum e Paulo Freire, conforme o que já foi exposto no primeiro capítulo do trabalho.
Com palavras e enfoques um pouco diferentes, Paulo Freire e Nussbaum quiseram expressar a mesma ideia, grosso modo: a educação deve
formar indivíduos pensantes, críticos. Assim, eles devem, através dela, serem munidos de ferramentas que permitam sua emancipação ao mesmo
tempo em que possam pensar no outro e assim, ajudar a construir uma
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sociedade mais justa e menos desigual, uma verdadeira democracia.
Dentre as várias mazelas acarretadas pela reforma em questão, a
que se aponta nesse momento, é a retirada da obrigatoriedade de matérias como sociologia, filosofia, artes, educação física e as demais que são
matérias que tem o verdadeiro condão de formar seres humanos na sua
essência. Sem elas, o estudantes estarão fadados a se tornarem uma espécie de robôs autômatos.
Os defensores da referida Reforma, creem, pelo menos alguns
deles, genuinamente que ela será benéfica por prever a interdisciplinaridade e por ser condizente a atual demanda do mercado, do mundo, no
tocante às tecnologias. Realmente seria uma ótima reforma se produzisse
tais resultados. Inclusive, a própria Nussbaum assevera que não é contra o
ensino das tecnologias, como já dito, muito pelo contrário, tem boa noção
de como são imprescindíveis para o mundo atual. E nesse sentido até os
artistas a reconhecem, como diz Ferreira Gullar acerca da poesia: “(...)
se dependesse dos poetas, não teria sido inventada nem a roda (...) nos
planos práticos, o poetas não servem para nada!” Mas aí ele acrescenta,
afirmando algo que é exatamente o ponto onde quer chegar Nussbaum:
“Mas é que a vida não é só prática, a vida é inventada e os poetas ajudam
a inventar a vida! A poesia existe porque a vida não basta!” (ANDRADE,
2016).
E sobre a interdisciplinaridade? Que interdisciplinaridade quer a
lei proporcionar? Sem estabelecer ferramentas, recursos, apoio? Tome-se
como exemplo o que se quer ensinar aos alunos sobre desenvolvimento
sustentável: ele deve ser praticante deste, mas não deve ficar questionando
acerca das “contribuições do setor produtivo para os desastres ambientais
que ocorrem no país”. (FERRETI, 2018).
Para encerrar o ponto, reafirmasse aqui a ideia de que a Reforma
do ensino médio proposta pela Lei 13.415/17 não se coaduna em nenhum
aspecto com os ideais de uma educação voltada para as humanidades e
que seja capaz de emancipar o indivíduo, que por sua vez, seria cidadão,
juntamente com os demais, capaz de formar uma sociedade mais justa e
menos desigual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro capítulo do texto abordou o tema da educação e o quão
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imprescindível ela é para a democracia. Mas não a educação tradicional,
bancária, que percebe o indivíduo como um ser passivo sobre o qual se
tenha que despejar conhecimentos, mas sim uma educação emancipadora
que transforme o indivíduo. Neste contexto, a educação para as humanidades, tal qual proposto por Nussbaum, também deve ser buscada, ou
seja, uma educação que se preocupe em ir além do ensino das tecnologias,
mas que ensine o indivíduo a ver o outro.
É este o tipo de educação que deve ser buscada, uma educação libertadora, emancipadora, voltada para as humanidades, uma educação que
atenda a dois anseios básicos: a de devolver ao sujeito sua capacidade de
ser protagonista de sua própria vida; e a de promover um desenvolvimento pleno que seja capaz de eliminar as privações do indivíduo. À medida
em que esses anseios sejam atendidos, o que será conquistada é a verdadeira democracia, aquela que permite que os cidadãos queiram colaborar
ao invés de competir com seus pares.
O segundo capítulo versou sobre as diversas mudanças acarretadas
pela Reforma do ensino médio, sendo que a mais focada foi a retirada da
obrigatoriedade de disciplinas extremamente importantes para a formação do indivíduo enquanto ser humano. E que tal mudança vai contra a
todos ideais professados por Paulo Freire e Martha Nussbaum.
Enfim, o que se pode vislumbrar com a implementação da reforma do ensino médio, é um verdadeiro desmonte da educação pública, é
a entrega desta à iniciativa privada. E assim, a formação de verdadeiros
cidadãos, críticos e pensantes, dará lugar a formação de indivíduos que
serão nada mais do que peças de uma grande engrenagem voltada para
o consumo de massas sem a menor capacidade de pensamento crítico ou
empatia pelo próximo, pois a educação que seu país vai lhe proporcionar,
não o ensinará a fazê-lo, muito pelo contrario, envidará todos os esforços
possíveis para que fique naquela condição. Portanto, a sociedade em peso
deveria repudiar referida reforma.
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'Notas de fim'
1
O exame testa as habilidades e conhecimento dos estudantes em ciências, matemática, leitura, resolução de problemas colaborativos e alfabetização financeira. Disponível em: < http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/> . Acesso em: 05 de set. de 2019.
2
O art. 26, XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos – assinada por
inúmeros países - prevê que: “1. Todos os seres humanos tem direito à educação. A
educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação
elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos, bem
como a educação superior, esta baseada no mérito. 2. A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito
pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais
têm prioridade de direito na escolha do género de educação que será ministrada aos seus
filhos”. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948).
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3
Os autores fornecem um histórico bastante esclarecedor sobre a caminhada da
educação no mundo.
4
“(...) no mundo inteiro os cursos de artes e humanidades estão sendo eliminados de todos os níveis curriculares, em favor do desenvolvimento dos cursos técnicos.”
(NUSSBAUM, 2015, p. 23)
5
Nussbaum disserta longamente sobre como as humanidades ajudam os indivíduos a serem mais criativos e como a criatividade ajuda em todas as áreas de aprendizado. (NUSSBAUM, 2015). Um bom exemplo de um ensino que poderia ter sido considerado como inútil são as aulas de caligrafia que Steve Jobs teve na faculdade. Mas sabe-se
que estas foram imprescindíveis para que ele elaborasse uma das ferramentas (a que possibilita a mudança de fonte) mais importantes de um dos seus mais famosos softwares, o
Word.
6
Nesse sentido, bastante elucidativo o artigo de SCHMIDT; SOCAL sobre a política de educação profissional no Brasil (mais especificamente sobre o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC). Os autores reafirmam a necessidade “de pensar a educação profissional como uma política social indispensável tanto
do ponto de vista da preparação para o trabalho, das habilidades profissionais, quanto da
preparação para o mundo político, das habilidades cidadãs” e acrescentam “a educação,
inclusive a educação profissional, deve ser um espaço de vivência de valores que afirmem
relações Eu-Tu, relações de dialogo e não relações instrumentais, em que todos se tratam
como fins em si mesmos. (SCHMIDT; SOCAL, 2017, p. 163)
7
Dewey escreveu Democracia e educação em 1916 e ainda assim, sua obra traduz muito bem os temores atuais no tocante à educação.
8
Importante ressaltar que Nussbaum se baseia em autores clássicos e renomados
da área da filosofia e educação para discorrer sobre os métodos que cre serem os mais
apropriados para se alcançar o objetivo de uma educação libertadora. São alguns deles:
Jean Jcques Rousseau, Johann Pestalozzi, Louisa May Alcott, Friederich Fröbel, Horace
Mann, John Dewey, Rabindranath Tagore e Maria Montessori.
9
Na sua obra Ação cultural para a liberdade, o autor, ao invés de utilizar o termo
bancária para adjetivar essa espécie de educação, utiliza o termo nutricionista. (FREIRE,
1979)
10
Freire não usa a palavra analfabeto, uma vez que essa atribui uma condição
quase que estática do indivíduo, o estigmatiza; prefere o uso da expressão alfabetizando,
pois essa categoriza o indivíduo como alguém que tem capacidade de se alfabetizar.
11
A Lei 13.415/16 mudou também a lei 11.494/07 que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educaçao – FUNDEB; a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; e revoga a Lei
11.161/2005 que dispunha sobre o ensino da língua espanhola.
12
Esta propaganda foi veiculada na mídia reiteradas vezes: o estudante, muito satisfeito por agora poder escolher a grande área de conhecimento em que iria aprofundar
seus estudos, sem ter que agora estudar disciplinas que não seriam relevantes para sua
carreira.
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RESUMO:
Este estudo volta-se a uma aproximação entre a
Filosofia da Linguagem de Wittgenstein, sobretudo, a
partir de suas Investigações Filosóficas, e a democracia não apenas em seu sentido formal, mas, também,
material. Dividido em duas partes, analisa, na primeira, o conceito de linguagem pública do referido
autor. Em seguida, volta-se ao modelo agonístico de
Mouffe como efetivo espaço para o desvelar da condição de possibilidade do exercício democrático. Não
por outra razão, conclui-se que não existe democracia
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efetiva sem linguagem pública. O método é o fenomenológico-hermenêutico.
ABSTRACT:
This study focuses on an approximation between Wittgenstein’s Philosophy of Language, especially from his Philosophical Investigations,
and democracy not only in its formal sende, but also in its material sense.
Divided into two parts, the first one analyzes the concept of public language of the referred author. Then, we turn to Mouffe’s agonistic model as
an effective space to unveil the condition of the possibility of democratic
exercise. No wonder it is concluded that there is no effective democracy
without public language. The method is the phenomenological-hermeneutic.
RESUMEN:
Este estudio se centra en una aproximación entre la Filosofía del
lenguaje de Wittgenstein, especialmente a partir de sus Investigaciones
Filosóficas, y la democracia no solo en su sentido formal sino también
material. Dividido en dos partes, el primero analiza el concepto de lenguaje público del autor. Luego pasamos al modelo agonista de Mouffe como
un espacio efectivo para revelar la condición de la posibilidad del ejercicio
democrático. No es de extrañar que se concluya que no hay democracia
efectiva sin lenguaje público. El método es fenomenológico-hermenéutico.
PALAVRAS-CHAVE:
Democracia; linguagem pública; Wittgenstein; Mouffe.
KEYWORDS:
Democracy; public language; Wittgenstein; Mouffe.
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Democracia; lenguaje publico; Wittgenstein; Mouffe
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INTRODUÇÃO
Cornelius Castoriadis, em Socialismo ou barbárie1, abandona de
pronto o termo socialismo, em discussão que, ao cabo, debruça-se à autoinstituição da sociedade, como bem sublinha Eder Sader no prefácio
da mesma obra. O motivo? Castoriadis percebe uma arbitrária significação da palavra, em tese distante de seu conteúdo original, em relação a
seu significado histórico. Segundo ele, de um lado, a maioria das pessoas
considera socialismo o regime da então União Soviética – regime tão
marcado pelo “terror totalitário” e pela “cretinização cultural numa escala
sem precedentes na história da humanidade”, e, de outro, “as engrenagens
políticas da ordem estabelecida nos países ocidentais”. E constata: “Essas
realidades concretas não se deixam abalar por distinções etimológicas e
semânticas”. Como exemplo das distâncias entre o plano semântico e a
realidade, pondera: “É como querer combater a burocracia da Igreja lembrando que a igreja, ecclesia, significa originalmente assembleia do povo
[...] e que, em relação a este sentido originário, a realidade do Papa, do Vaticano, do Secretariado de Estado, dos cardeais etc. representa uma usurpação”2. Ou seja, há uma imensa lacuna entre o que esse autor considera
um significado de uso e um sentido original, incapaz de modificar uma
significação real.
Muito embora este estudo não esteja voltado às questões atinentes
a orientações ou inclinações políticas dos Estados, a observação de Castoriadis, acima, é cara a esta proposta. E por um duplo motivo. Primeiro,
porque, ao adotá-la, a relação entre a palavra e sua significação escapa à
ingênua tentativa de aproximação entre um e outro por uma espécie de essência. Mesmo não sendo essa a intenção do autor, sua constatação torna
clara a relação entre o termo e um contexto de uso para se chegar ao significado. Daí a possibilidade de duas variações tão distintas para socialismo.
Segundo, porque tal constatação ultrapassa o campo semântico. Ou seja,
não se trata de auferir uma significação certa – detendo-se no sentido das
palavras – mas de compreender a linguagem a partir de uma dimensão
pública, pragmática, de uso comum.
É, nesse sentido, que a Filosofia da Linguagem do chamado Segundo
Wittgenstein – como se verá – contribui para pensar a democracia. Afinal,
se a “lei é a instituição da sociedade”, como diz Castoriadis3, é ela, também,
um enunciado conhecido por todos, voltado a romper – a partir da leitura
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de Giacomo Marramao – com “um espaço babélico, um mosaico composto por uma multiplicidade de imagens [...] desiguais e culturalmente
diferentes”4. Ou seja, uma linguagem de uso público está para a lei assim
como a própria regra está para a Polis: uma é condição de possibilidade
para outra. Tal qual a linguagem pública proposta nos termos de Wittgenstein, a lei, enquanto texto público – na perspectiva aqui adotada, portanto – não se restringe a um conteúdo semântico de efetiva publicidade,
mas se projeta como conteúdo pragmático. De outro modo, é dizer: a lei
se estabelece como pública à medida que se efetiva como comum a todos,
já que, como bem pondera o filósofo político italiano, as constituições são
mais que “uma abstrata dimensão ideal ou uma simples superestrutura
ideológica”5. Uma correção semântica, por isso, não basta.
Diante disso – e a partir do autor das Investigações Filosóficas –
trabalha-se com dois momentos distintos nesse estudo. No primeiro,
procura-se estabelecer um conceito para linguagem pública (angular à
proposta). Em seguida, analisa-se, com as variações que dão sentido e originalidade ao texto, a aproximação projetada por Chantal Mouffe entre
a filosofia da linguagem de Wittgenstein e a democracia. O método é o
fenomenológico-hermenêutico.
1. COMPREENDENDO O CONCEITO PARA LINGUAGEM PÚBLICA A PARTIR DE WITTGENSTEIN
Sem negar a importância do Tractatus Logico-Philosophicus para a
discussão acerca das questões da linguagem – e também para esse breve
ensaio, já que parece trazer boa metáfora para o que aqui se nomina como
Estado-babel6 – ou seja, uma comunidade de indivíduos cujos vínculos
sociais permanecem em constante tensão frente ao autismo da(s) linguagem(ns) praticada(s) – além, de, igualmente, permitir a aproximação da
ideia de cópia dos fatos como crítica ao idealismo da legislação frente à
realidade do Estado e seus limites –, é nas Investigações Filosóficas, isto é,
no chamado Segundo Wittgenstein, que está a ideia decisiva à análise aqui
proposta, qual seja, a da impossibilidade dessa mesma linguagem privada7
– desconectada da cotidianidade, dos contextos sociopráticos, enfim, do
uso comum que lhe emprega coerência – existir (a menos que se admita
a possibilidade de uma linguagem que não comunique) enquanto espaço
de produção de sentido nas democracias em aspecto não apenas formal,
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mas, sobretudo, material
Embora o Segundo Wittgenstein – ou Último Wittgenstein – seja
comumente associado às Investigações Filosóficas, obra que de fato reúne
o pensamento de sua segunda fase, importa destacar que, desde o seu retorno a Cambridge, em 1929, após uma lacuna de cerca de década e meia
afastado da Filosofia, outros volumes de anotações foram compilados.
Segundo Urdanoz Audaz, são eles: As Observações Filosóficas (Philosophische Bemerkungen) – com aproximadamente 250 páginas produzidas a partir dos cursos de 1929 e 1930, publicadas em 1964 na Alemanha
(Frankfurt) e na Inglaterra (Oxford) –, as aulas assistidas por Moore – de
1930 a 1933, cujas anotações deram origem ao Wittgenstein’s Lectures in
1930-33, contendo questões voltadas à linguagem, à Matemática e à Filosofia –, e as séries de anotações feitas por seus alunos, nos anos seguintes, conhecidas pela cor da encadernação – Caderno Azul (Blue Book) e
Caderno Marrom (Brown Book). O primeiro, com lições de 1933 a 1934,
e o segundo, contendo apontamentos de 1934 e 1935, são considerados a
base da filosofia do Segundo Wittgenstein, e “marcam uma total transição
a um novo modo de filosofar, que culmina na obra principal e contém
quase todas as ideias desta [...]. Esta obra são as Investigações Filosóficas
(Philosophiche Untersuchungen)”8.
Escritas em forma de anotações em breves parágrafos – como destaca o próprio autor no prefácio9, as Investigações Filosóficas contêm 693
parágrafos na primeira parte, e 14 capítulos na segunda, voltados a questões referentes “ao conceito de significação, de compreensão, de proposição, de lógica, aos fundamentos da matemática, aos estados de consciência e outros”. Ainda nessa parte do livro, o autor adverte que a obra deve
ser lida como extensão do Tractatus, ou seja, que os novos pensamentos só
“poderiam ser verdadeiramente compreendidos por sua oposição ao meu
[seu] velho modo de pensar, tendo-o como pano de fundo”10.
Tal advertência, de fato, faz sentido, e se relaciona à perspectiva aqui
adotada – de que, mais que ruptura, as Investigações mantêm o cerne da
discussão wittgensteiniana, ao tratar também das questões da linguagem11
–, passando da ideia de um mundo passível de figuração através de uma
linguagem ideal – uma essência de linguagem –, para uma teoria da linguagem que associa o significado ao uso12.
Assim, se na teoria da figuração do Tractatus havia uma represen-
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tação do mundo através da linguagem, caminho pelo qual se poderia conhecer a totalidade dos fatos, tal conclusão é justamente o que combate,
nas Investigações, Wittgenstein. Afinal, “aprender a linguagem não pode
consistir, portanto, em nomear objetos [...]. Se aprende o significado de
um termo tomando nota de seu uso no jogo linguístico”13.
Para chegar a essa espécie de linguagem comum a partir do uso, Wittgenstein, que havia concluído, no Tractatus, ter resolvido todos os problemas filosóficos, procura corrigir pontos considerados por ele mesmo
falhos em sua grande obra anterior14. Isso é bastante claro também no
prefácio das Investigações, quando Wittgenstein reconhece os – segundo
ele – equívocos do Tractatus15. De maneira sucinta, a mudança em sua
filosofia – a partir do reconhecimento de graves erros – resume-se aos papéis da lógica e da linguagem: se no Tractatus a lógica seria o instrumento
que permitiria revelar a essência – como teria percebido nas Confissões
de Santo Agostinho16 –, nas Investigações será uma espécie de gramática
da própria linguagem o instrumento para a compreensão dos problemas
da Filosofia17. De outro modo, se, no Tractatus, havia uma essência a ser
desvelada, nas Investigações já não há mais18.
Ou seja, questiona Wittgenstein se raciocinar como no Tractatus
não corresponde, por seu turno, a retirar o próprio conceito de seu uso
ordinário – em que de fato podem, tais conceitos, serem dotados de significado. Para o autor das Investigações Filosóficas, portanto, tanto o uso
quanto o significado das palavras dependem dos contextos em que elas
são empregadas. O significado não se dá – não mais – por uma essência19.
Essa reviravolta no pensamento wittgensteiniano é, antes, uma crítica à teoria da figuração – presente no Tractatus –, em que a cada palavra
haveria uma correspondência refletida no mundo. Nas Investigações, ao
contrário, o significado se dá através de seu uso em uma espécie de jogo
linguístico. Buscando delimitar tal conceito, diz Wittgenstein que “todo o
processo do uso das palavras é um daqueles jogos por meio dos quais as
crianças aprendem sua língua materna. Chamarei esses jogos de jogos de
linguagem”20.
“Peça-chave na nova reflexão de Wittgenstein”21, a noção de jogos de
linguagem projeta, portanto, uma concepção instrumental22 bem diferente do logicismo anterior. Tais jogos, para o historiador da Filosofia Urdanoz Audaz, podem ser resumidos, por sua vez, em três possibilidades: a
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linguagem comum, ordinária, de uso cotidiano; os sistemas de linguagem
próprios – como a linguagem utilizada no Direito, por exemplo – e, também, apenas uma única palavra. E conclui – como se verá adiante – com
uma ideia cara a Chantal Mouffe, ao tentar aproximar a Filosofia da Linguagem de Wittgenstein da Filosofia Política: “Por isso é que se tem dito
que inumeráveis são os jogos de linguagem segundo variadíssimas possibilidades de utilização dos signos comuns do nosso falar”23.
Essa pluralidade de jogos de linguagem, por sua vez, esfacela o que
Urdanoz Audaz chama de pureza do cristal, metáfora para a linguagem
idealizada, capaz de captar a essência de um mundo e espelhá-lo, observada no Tractatus. Consequentemente, há um deslocamento da linguagem
– pura e abstrata na obra anterior, estritamente ligada ao neopositivismo
dos Anos 1920 –, observada agora como necessariamente um fenômeno
histórico, relacionado a contextos sociais e culturais.
Isso significa que, assim como Wittgenstein precisa ser compreendido como um homem do seu tempo, sujeito a uma série de influxos culturais, econômicos, políticos etc, a linguagem – agora livre das amarras
de uma pretensa essência – também. Por isso a linguagem é, diria Wittgenstein nas Investigações, não apenas uma “forma de vida”24, mas uma
prática relacionada a um contexto que – tal qual o caráter histórico dos
projetos políticos de bem-estar nas democracias – também se submete
a uma série de influxos. Por isso nasce, envelhece e, também, pode ser
esquecido25, justamente por essa dinamicidade inerente aos contextos que
lhe empregam coerência.
Isso – é preciso esclarecer – não significa relação com o solipsismo
verificado no Tractatus, quando a minha linguagem indicava os limites do
meu mundo. O dinamismo, a pluralidade de linguagens ou das formas de
vida têm sentido a partir de contextos compartilhados – e nunca isolados,
a menos que se admita – repete-se – uma linguagem que não comunique.
Por isso, nessa determinação do contexto como condição para o sentido,
há critérios ou, de outra forma, regras de uso26, semelhantes às regras de
um jogo, de forma a evitar – em uma espécie de esfera privada –, uma
interpretação atrás da outra, indefinidamente. Afinal, “seguir uma regra
significa observar, em todo o caso, a mesma regra”27.
Exatamente por isso é possível dizer, na esfera dos contextos como
produtores de sentido, que “seguir uma regra, comunicar ou dar uma or-
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dem, implica costumes, usos, instituições”28. Daí a ruptura – talvez agora
de forma mais clara – com o solipsismo do Tractatus: não é possível seguir
uma regra sozinho. Afinal, como observa Fatturi, “é impossível (logicamente) seguir uma regra apenas para si ou segundo sua interpretação particular e idiossincrática”29. Ou seja, tal se dá, necessariamente, em um contexto socioprático. Talvez por isso, nesse mesmo sentido, diz Wittgenstein
que, “na práxis do uso da linguagem, um parceiro enuncia as palavras, o
outro age de acordo com elas”30 – “que na linguagem os homens estão de
acordo”31 –, ou, ainda, que “representar uma linguagem significa representar-se uma forma de vida”32.
O que mostram essas passagens das Investigações, portanto, é que
os limites da linguagem não denotam mais os limites do mundo, como
projetava o Wittgenstein do Tractatus33, e nem que é possível sustentá-lo
como vontade e representação. Agora, “a consequência imediata é que não
pode haver, logicamente, regras privadas. As regras são públicas”34. Não
há, portanto, uma linguagem autista, fechada em si e, ainda assim,
capaz de sentido 35. Afinal, a linguagem não é fruto do acaso, mas
do reconhecimento – entre os membros de uma dada comunidade
– de regras comuns. De outro modo, é possível dizer que “as regras
supõem um uso comum, implantado por uma convenção geral [...].
Se o costume é removido, as regras embutidas no costume também
desaparecem” 36.
Assim, se o Primeiro Wittgenstein – o do Tractatus Logico-Philosophicus – é condição para uma Filosofia assentada na
análise lógica da própria linguagem – e relacionado de forma estreita ao Círculo de Viena –, o Segundo Wittgenstein – ou seja, o
das Investigações Filosóficas – inaugura um novo caminho, relacionado à análise da linguagem a partir do contexto, do uso comum
aos membros de uma determinada comunidade 37. De outro modo,
se antes, no Tractatus, havia uma linguagem ideal, cristalizada, que
se desnudava como espelho dos fatos do mundo a partir do sujeito,
há, nas Investigações, um significado a partir do contexto compartilhado pelo uso.
Esse uso comum, por sua vez, não apenas parece pôr a nu, mas, acima disso, evidenciar uma necessária intersubjetividade para, enfim, permitir o sentido que se propõe com a linguagem, evidentemente pública.
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2. LINGUAGEM PÚBLICA E HORIZONTALIDADE POLÍTICA
Eis o ponto. Se realidade e linguagem não estão em mundos distintos, uma ideia pública de igualdade, política ou material, não pode corresponder a uma idealidade “metafísica ou natural”, como diria Castoriadis,
mas a uma “igualdade de direitos e deveres, de todos os direitos e de todos
os deveres, e de todas as possibilidades efetivas de fazer que dependam,
para cada um, da instituição da sociedade”38. Afinal, é esse o “caráter público da linguagem. A compreensão de significados idênticos pressupõe
conceptualmente a capacidade de participar de uma prática pública”39,
portanto.
Colando tal sentido à Teoria de Estado, não se trata, por isso, de
uma interpretação, mas de uma prática que, ao cabo, alinha-se ao ideário
político-filosófico surgido nos séculos XVII e XVIII, moldando o poder
baseado no contrato entre e com a sociedade e fazendo a passagem de um
modelo em que o Estado se identifica com a figura do soberano – L’État
c’est moi – para novos formatos: primeiro, voltado a um ideário de livre
iniciativa para a satisfação de liberdades econômicas; depois, transitando
– em que pese sua continuidade –, após a Segunda Grande Guerra, para
um desenho institucional voltado, grosso modo, para a igualdade em sentido material.

Essa forma de organização social e política, de duplo movimento, como pondera Claude Lefort40, em que o Estado molda e, ao
mesmo tempo, também é moldado pela sociedade, transitando de
um modelo delimitado pelo “policentrismo do poder em bases senhoriais” para “um modo diferente de articulação social, horizontal
e não vertical”41, não se edifica, portanto, sem uma linguagem pública. É que, segundo Wittgenstein, como já observado, um jogo de
linguagem não pode ser praticado sozinho. Enquanto uma prática
social, é ele também uma “forma de vida”42 necessariamente compartilhada, ou seja, que impõe cotidianidade para a produção de
sentido.
Por isso, essa forma horizontal de organização política tem na
linguagem pública sua condição de possibilidade. Afinal, um ideário de igualdade – que, a partir de agora, assim como a lei, também
sempre estará vinculado ao conceito de linguagem pública –, ao não
ser efetivado na prática, impõe, sempre, diferenças nas relações de
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poder que, como se verá adiante, não pode ser erradicado. E déficits
de participação no poder instituído horizontalmente conduzem,
necessariamente, à verticalização dessas mesmas relações. De outro
modo – é possível dizer –, essas diferenças indicam um retorno à
pré-história da Polis grega, delimitada por inconciliáveis linguagens
privadas. É que se, por um lado, não há sociedade sem relações de
poder43, também não há Cidade sem linguagem pública. A democracia, claro, não foge disso. Mas, afinal, qual democracia?
Embora se perceba uma realidade moldada por uma espécie
de democracia delegativa, nos termos propostos por Guilhermo
O’Donell44, quando sucintamente aqui se fala nesta forma de governo projeta-se idealmente o modelo agonístico desenhado por
Chantal Mouffe45 46– em contraposição aos modelos deliberativo47
e agregativo48 –, já que tal proposta, ao manter forte relação com o
Wittgenstein das Investigações Filosóficas, também parece capaz de
superar os paradoxos do modelo de democracia liberal, perspectiva em que a ideia de consenso é não apenas possível, mas também
desejável. Afinal, é nesse modelo de organização política que, pretensamente, “através de um ponto de vista imparcial, expressando
igualmente os interesses de todos (um consenso racional)”49 – que
fica – ou deveria ficar – assegurado o futuro das instituições dessa
mesma democracia.
Contudo, é justamente nesse ponto que a cientista política belga enxerga a fragilidade do modelo, uma vez que, segundo ela, o
desejo e a busca pelo consenso, ideia tão cara, sobretudo, a Habermas, pressupõe a eliminação do político50. E, diante disso, questiona
em Wittgenstein, Political Theory and Democracy, se a democracia
liberal deveria ser considerada como a solução racional para nossa
organização enquanto sociedade, ou, ainda, se tal modelo é capaz
de incorporar um ideário de sociedade justa, universalizável nessa
mesma proposta, ou se não seria, de outro lado, apenas mais uma
entre tantas formas de organização social e política51.
Se essas mesmas interrogações fossem postas a Marramao, o
filósofo italiano responderia, talvez, a partir do diálogo de Horácio
e Hamlet: “Há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa pobre
filosofia possa imaginar; há mais vias à democracia e à liberdade
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do que o racionalismo ocidental imaginou”52. É que para ele, assim
como para Mouffe, portanto, não há uma única via. A democracia
liberal não pode ser a resposta definitiva – única resposta para um
bom regime –, mas apenas mais uma entre outras possibilidades,
muito embora pareça figurar como uma espécie de doxa política,
bloqueando outras formas de se pensar a democracia na contemporaneidade, em trama muito semelhante à apontada por Dardot e
Laval em relação ao neoliberalismo enquanto oposição ao comunismo burocrático53.
O argumento mais contundente de Mouffe, nesse sentido, talvez seja o fato de que, em um modelo deliberativo, se busca um espaço público – uma esfera pública – que dissipe o poder, facultando,
a partir dessa espécie de vazio do poder, um consenso racional54.
Sem perder de vista que a democracia – sem conflitos – é a própria
condição de possibilidade para caminhos totalitários – como o faz
Claude Lefort55 –, a crítica de Mouffe acena justamente para o desejo de consenso, intento que pressupõe, portanto, a incapacidade
de reconhecimento do antagonismo que nos molda enquanto humanos. Esse é o argumento central da cientista política: se não há
sociedade sem relações de poder56 – como já visto com Castoriadis
–, não há, também, como projetar as bases ideais para a construção
de consensos racionais. O conflito é parte indissociável daquilo que
é humano, e é o que garante movimento às sociedades – sobretudo
as democráticas. Sociedades sem conflito, lembram Bolzan de Morais e Spengler, são estáticas57.
De outro modo, importa destacar, por isso mesmo, que a passagem de um modelo que identifica o poder ao soberano para a
democracia, em um formato voltado à ideia de consenso enquanto
desejo a ser concretizado, não significa apenas o superar do Absolutismo, mas – talvez não mais que isso – a promoção de uma
substituição de formas hegemônicas de poder. Afinal, nos lembra
Claude Lefort58 no Pensando o político, o fim do Antigo Regime
deixa o lugar do poder vazio, mas não o elimina. O papel da democracia, portanto, é manejar esses conflitos – como propõe Mouffe –,
de modo a ter, na inevitável hegemonia – uma vez que não se pode
eliminar o poder –, um momento transitório59.

288

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

E isso porque, reconhece Mouffe, “as relações de poder são
constitutivas do social”. Não à toa, se, como projeta Claude Lefort60
– agora na Invenção democrática –, há certa “ingenuidade ou má fé
em imaginar que se tornou possível uma abolição do poder”, observa ela, com razão, que “a questão principal para a política democrática não é como eliminar o poder, mas como construir formas de
poder mais compatíveis com valores democráticos”61.
Como essa pretensão, entretanto, se orienta?
Forjada a partir das insuficiências do ideário liberal-democrático – modelo questionado por Mouffe em relação a reivindicações
de universalidade (mas sem cair em uma espécie de relativismo que
justifique qualquer sistema político)62 – a proposta é oferecer um
modelo em que, reconhecido o conflito como algo inerente à humanidade, a principal função da política seria projetar um espaço
em que um “eles” – na conflitante relação “nós/eles” – volte-se percebido não como o inimigo que deve ser destruído, mas como o adversário que, no conflito inerente ao jogo democrático, tem sua posição divergente percebida como legítima. De outro modo, a ideia é
substituir o antagonismo, que é “a luta entre inimigos”, pelo agonismo, que é a “luta entre adversários”63. Essa é a base de seu modelo
agonístico de democracia, importante projeção ao argumento que
aqui se procura assentar, e fortemente vinculada ao Wittgenstein
das Investigações Filosóficas.
Isso, claro, não parece, de nenhum modo, alinhado a uma posição babelizante, em que um radical pluralismo de opiniões anule
qualquer possibilidade de unidade, de sentimento de um destino
comum ao grupo – ou se constitua, pior ainda, enquanto espaço
próprio de um Estado imenso. Afinal, assim, a sociedade não passaria de um “estrondoso teatro de opiniões que, por serem apenas
opiniões de indivíduos, neutralizam-se”64. Mas, acima disso, implica admitir a impossibilidade racional de erradicação do conflito.
Assim, também na visão de Mouffe, compartilha-se de um contexto
valorativo – em torno da igualdade e da liberdade, ou, de outra forma, como uma espécie de ethos – “em torno das diversas concepções de cidadania que correspondem às diferentes interpretações
dos princípios ético-políticos: liberal-conservadora, social-demo-
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crata, neoliberal, radical-democrática e assim por diante”65. Ou seja,
não importa, no modelo agonístico de Mouffe, o fundo ideológico
dessas cosmovisões políticas – em tese legítimas em suas posições –,
mas o fato de haver uma espécie de unidade, refletida nos contextos
valorativos anteriormente mencionados.
Reforça-se: embora possa parecer que a proposta de Mouffe dê
maior peso ao conflito em relação a essa espécie de mínimo valorativo que permite a unidade do tecido social, é oportuno destacar
que, segundo ela, é justamente na busca pelo consenso – e, consequentemente, no desapreço pelos embates políticos – que pode haver (como parece ser o caso das polarizações de opinião na política
brasileira atual) a “cristalização das paixões coletivas em torno de
questões que não podem ser manejadas [managed] pelo processo
democrático”, além de uma “explosão de antagonismos que pode
desafiar os próprios fundamentos da civilidade”66. E, aí, se abre a
questão: não seria esse o cenário desenhado por Hannah Arendt67,
na Condição Humana, ao projetar uma espécie de mundo pré-político – mas agora paradoxalmente em um contexto democrático?
É justamente diante de interrogações como essa que o modelo
de democracia observado aqui é o proposto por Mouffe. Afinal, não
se trata, apenas, de buscar uma forma horizontal de poder – uma
vez que este não pode ser erradicado –, mas de “romper com todas
as formas de essencialismo”68 – típico da teoria política democrática
dominante –, voltado ao consenso como ideário político. De outro
modo, não se trata de projetar uma horizontalidade política apenas,
mas, antes, de propor uma horizontalidade política, através de uma
linguagem efetivamente pública, possível.
Essa é a questão. O campo do possível – em contraposição a um
idealismo (coincidentemente muito próximo da filosofia do Tractatus69) – é condição de possibilidade para a sobrevivência da própria
democracia, segundo pondera Mouffe em Democracia, cidadania e
a questão do pluralismo. É preciso, no espaço das discricionariedades políticas, a existência de “alternativas reais”70 – mas sem perder,
claro, a unidade cristalizada na Constituição. Evidente. Sem alternativas reais, há o esvaziamento da política e, consequentemente,
um crescimento do setor jurídico como espaço ideal dessa mesma
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democracia. Nada mais óbvio: longe da possibilidade de erradicar o
poder, buscar o consenso significa projetá-lo verticalmente. Não há,
afinal, uma condição agonística, mas a prevalência do antagonismo,
e o saldo é que, “diante da crescente impossibilidade de enfrentar o
problema da sociedade de uma maneira política, é a lei que é acionada para prover soluções para todos os tipos de conflito”71.
Uma vez delimitado o tipo de democracia aqui referido, importa relacioná-lo à proposta wittgensteiniana, trazendo à luz desse
texto não apenas as aproximações que a própria Chantal Mouffe faz
de sua obra – especificamente, em relação às Investigações Filosóficas, como um dos fundamentos de sua democracia radical e plural
–, mas, também, específicas leituras da Filosofia da Linguagem de
Wittgenstein enquanto possível contribuição para se pensar a relação entre o Direito e a política – no que se refere a essa espécie de
crise funcional do Estado, ou, de outro modo, dessa sobreposição
de um poder sobre o outro.
Nesse sentido, portanto, é possível destacar que, entre a proposta de Mouffe – fundamentalmente uma dura crítica à concepção liberal de democracia – e a filosofia do chamado Segundo Wittgenstein, o que se tem é um mesmo norte, qual seja, apontar para
a impossibilidade de uma espécie de a priori universalizante, seja
como ocorre em enraizadas teorias da política democrática, seja
na linguagem. É que se, por um lado, o pluralismo coloca-se como
uma espécie de antítese da tentativa de homogeneização que, enfim,
caracteriza tal modelo de democracia, por outro a proposta wittgensteiniana nas Investigações Filosóficas rompe com o essencialismo que, em todo caso, constitui o mundo na sua obra seminal.
Relembra-se a conclusão preliminar acerca do chamado Segundo
Wittgenstein: diferente do Tractatus, nas Investigações não há uma
essência das coisas – ou algo que cristalize, que engesse o sentido.
Isso não significa, claro, a abertura a um espaço de discricionariedade irrestrita, uma vez que o significado depende do compartilhamento de um contexto. Não há espaço, portanto, para o sujeito
solipsista. Afinal, se o significado da palavra é seu uso, linguagem e
realidade não pertencem a mundos distintos, portanto.
É nessa mesma trilha que caminha Mirta Giacaglia. Buscando
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semelhantes aproximações, percebe essa autora justamente na
paridade de ambas as teorias a contribuição wittgensteiniana para
a proposta da democracia radical e plural de Mouffe72. Para ela, se
no chamado Último Wittgenstein há a evidência de múltiplas e
incontáveis possibilidades de jogos de linguagem – como observado no item que trata das Investigações Filosóficas nesse capítulo –,
pondo abaixo um significado absoluto a partir de uma linguagem
privada, isso permite “assinalar uma nova maneira para teorizar sobre a política, que rompe com o modo de universalização e homogeneização que tem caracterizado a maioria das teorias liberais”73.
Para Mouffe, portanto, a aproximação com o Wittgenstein das
Investigações Filosóficas reside justamente aí: no fato de trazer à
luz das ideias a impossibilidade de uma verdade universal, fruto
de uma espécie de essência que a caracteriza, sem aceitar, contudo,
uma subjetividade irrestrita para pensar o político. Afinal, antes de
a linguagem acenar para uma forma de vida, é ela um acordo entre
os indivíduos. Ou seja, não há um modo certo para uma forma de
vida, mas um acordo para uma forma de vida74, inviabilizando, portanto – é possível assim dizer – essa tentação do a priori.
Tentação, de fato, talvez seja uma boa palavra a ser aqui empregada, uma vez que o reflexo do mundo através da linguagem,
no Tractatus, não é possível a partir de uma linguagem qualquer,
mas, sim, a partir da minha linguagem. De outro modo, a busca – o
desejo – por consenso é mais que a racionalidade projetada por Habermas. É, diria Mouffe75 recordando o Da Certeza de Wittgenstein,
“persuasão”76.
Ora, persuadir, no limite, não pode significar outra coisa senão
a crença de que a concepção liberal de democracia é – a priori – a
solução racional para a organização da vida social. Ou, de outro
modo, a crença em tal modelo como aquele que permite, essencialmente, o edifício de uma sociedade justa e, por isso mesmo, deve
ser universalmente aceito por todos os indivíduos racionais – o que
Mouffe questiona, antes de assentar as bases de seu modelo agonístico de democracia, em Wittgenstein, Political Theory and Democracy77.
A ideia de Wittgenstein, cara a Mouffe, portanto, parece estar
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justamente no conceito de jogos de linguagem. E isso porque, assinala Giacaglia, “para a concepção do pluralismo agonístico inspirado em Wittgenstein [...], reconhecer a diversidade de modos nos
quais o jogo democrático pode ser jogado”78 implica, diante da impossibilidade de se erradicar o poder – condição para um consenso
racional –, em admitir a pluralidade de formas de exercício da cidadania. É, de outro modo, reconhecer o antagonismo que constitui o
político79 e que, como sublinha Mouffe em Democracia, cidadania
e a questão do pluralismo, “pode assumir formas muito diferentes e
emergir em relações sociais diversas”80. Ou seja – é possível dizer –,
o político de Mouffe, enquanto necessariamente plural, é o próprio
jogo de linguagem de Wittgenstein, portanto.
Justamente aí fica assinalada não apenas a relação entre a filosofia do Segundo Wittgenstein e o modelo agonístico de democracia projetado por Mouffe, mas, acima disso, justificada tal proposta
como capaz de – ao romper com a ilusão de uma perfeita e idealizada harmonia democrática, obtida através do consenso – projetar
ao mesmo tempo tanto as necessárias alternativas reais – espécie de
alicerce da própria ideia de democracia – quanto a horizontalidade
política observada já no modelo dos antigos – ainda que entre muitas restrições e contradições por todos conhecidas.
Assim, ainda projetando os conceitos wittgensteinianos para
além do espaço da linguagem, é importante ter claro que se, para
Mouffe, parece mais cara a ideia de jogos de linguagem do filósofo
austríaco – ao elaborar seu modelo de democracia radical e plural
–, a esse estudo a possibilidade de diálogo com a filosofia de Wittgenstein mais contundente está associada ao conceito de linguagem
pública. Afinal, a ideia de linguagem pública é, aqui, a condição de
possibilidade não apenas para a horizontalidade política que caracteriza a democracia – já concluída em seu modelo agonístico –, mas
a condição de possibilidade para o político, compreendido, aqui,
como a dimensão ontológica própria do antagonismo inerente à
humanidade.
É que se, por um lado, os jogos de linguagem acenam para a
pluralidade de relações possíveis, dando conta do político como espaço do conflito percebido como inerradicável – e rompendo, por-
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tanto, com o essencialismo que caracteriza a concepção liberal de
democracia –, a linguagem pública, por sua vez, pressupõe não a
pluralidade observada nos jogos de linguagem, mas, justamente, a
concordada unidade necessária para jogar os jogos. De outro modo,
se os jogos se alinham ao político, a linguagem pública relaciona-se
à lei e à política81, ou seja, em uma dimensão ôntica, a uma prática
democrática que, contextualizada, permite que posições ideológicas
conflitantes percebam-se como legítimas na disputa pela provisória
hegemonia do poder. Do contrário, embora não seja essa exatamente uma conclusão de Mouffe, é possível dizer que político (jogos de
linguagem) sem política (linguagem pública) é Babel.
Isso significa que a horizontalidade política projetada com o
ideário democrático – que no modelo agonístico implica perceber
o político como espaço de antagonismos – depende de uma espécie de unidade de regras que permitam jogar o jogo. Por sua vez,
essa pretensão de unidade – ou um consenso mínimo, admitido
por Mouffe82 dentro da própria democracia radical – não pode ser
resumida ao conhecimento das regras. Elas – as regras – precisam
ser praticadas. Afinal, conforme o Wittgenstein das Investigações
Filosóficas, “seguir a regra é uma práxis. E acreditar seguir a regra
não é seguir a regra”83. Se as regras não são um a priori, mas uma
convenção entre os indivíduos de uma dada comunidade, o costume que nelas se projeta se esfacela sem a prática. De outro modo,
aproximando tal lição ao Direito, é possível dizer, por exemplo, que
conhecer o conteúdo da Constituição não é colocá-lo em prática.
Conhecer, portanto, não significa respeitar – ou, ainda, praticar o
projeto político nela esboçado. Democracia sem linguagem pública
não é democracia.
CONCLUSÃO
O argumento que aqui se assenta, portanto, é o de que a linguagem
que funda um projeto político de Estado é necessariamente pública. É ela
a condição de possibilidade para esse mesmo edifício político que, de outro lado, também mantém – através de sua efetivação – o contexto necessário à significação compartilhada dessa mesma linguagem. Afinal, como
observado anteriormente, se o costume é removido, as regras embutidas
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no costume também desaparecem.
É, de outro modo, uma espécie de via de mão-dupla: se a linguagem pública é a condição de possibilidade para a horizontalidade política dentro de uma possibilidade real, possível, é o contexto efetivamente
compartilhado dessa mesma horizontalidade a condição de possibilidade
para manutenção de nossos projetos políticos. De maneira distinta, isso
significa que – recordando Claude Lefort –, a sociedade molda o Estado –
ao acordar sobre um modo de vida a ser compartilhado –, mas também é
moldada por ele – na medida em que depende da efetivação desse mesmo
projeto para o estabelecimento de um contexto de sentido comum.
Por isso mesmo, é possível assinalar: se o espaço público não admite
o seguir uma regra privatium, sob o risco de ser diluído não mais pela
conflituosidade desejada por uma democracia radical, mas por uma espécie de autismo que babeliza nossas relações sociais – típico do solipsismo do Tractatus, voltado a uma espécie de tentação homogeneizante –, o
sentido de nossos projetos políticos depende – inexoravelmente – de um
contexto compartilhado.
Diferente disso é, afinal, o que se vê: com formas de vida – no sentido wittgensteiniano – diluídas em Estado(s) Social(is) e Estado(s) de
Direito(s) coexistindo paralelamente – cujo paradoxo do plural indica o
absurdo da falta de unidade ao que deveria ser um projeto comum nas
democracias –, o que se tem é a impossibilidade de associação, também
comum, a um mesmo conceito de cidadania. Nada mais natural, portanto,
que essa mesma pluralidade de cidadanias caminhe não apenas para o desapreço de nossos projetos político-jurídicos – porque não há um costume, diria Wittgenstein, a lhe empregar coerência –, mas para uma espécie
de retorno a um idealismo moldado pelo solipsismo típico do Tractatus,
ou seja, para um mundo espelhado como uma cópia dos fatos a partir do
indivíduo que pensa e diz esse mesmo mundo: a minha linguagem faz o
meu mundo. Dá forma ao meu Estado. É, por fim, dizer: a horizontalidade política não se constitui no solipsismo de uma linguagem privada,
a partir do meu mundo, do meu Estado e, portanto, do meu direito, mas
é facultada por uma linguagem pública que, num duplo movimento, permite e cobra um contexto de vida compartilhado. Por isso, repete-se: sem
linguagem pública não há democracia.
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“obstante à originalidade da nova doutrina, o tema básico é comum com o do Tractatus:
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ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 207.
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prefácio: “Para reconhecer esses erros [do Tractatus], contribuiu – numa medida que
eu mesmo mal posso avaliar – a crítica que minhas ideias receberam de Frank Ramsey
a quem pude expô-las em numerosas conversas durante os últimos dois anos de sua
vida. Mais ainda que a essa crítica – sempre vigorosa e segura –, agradeço àquela que um
professor desta Universidade [Cambridge], P. Sraffa, exerceu incessantemente durante
muitos anos em meus pensamentos. A esse estímulo devo as ideias mais fecundas desta
obra”. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit. p. 26. Sobre essa passagem, Urdanoz Audaz pondera que a “crítica de Ramsey – o amigo e lógico, que morria
justamente em 1930, aos vinte e sete anos – parece que se deve a tendência pragmática da
nova orientação. Ramsey derivava seu pragmatismo do fundador, D. S. Pierce. Escrevia
em sua única obra, Facts and Propositions (1927): ‘Creio que a essência do pragmatismo
consiste em que o significado de uma oração deve ser definido pela referência às ações’”.
Livre tradução para “crítica de Ramsey – el amigo e lógico, que justamente moría en
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única obra, Facts and Propositions (1927): ‘Creo que la esencia del pragmatismo consiste
en que el significado de una oración debe definirse por referencia a las acciones”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 206.
13
Livre tradução para “aprender el lenguaje no puede consistir, por tanto, en
nomear objetos [...]. Se aprende el significado de un término tomando nota de su uso
en un juego linguístico”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p.
209-210.
14
FAUSTINO, Sílvia. Wittgenstein. O eu e sua gramática. São Paulo: Ática, 1995,
p. 05: “Uma das principais metas das Investigações consiste em denunciar e corrigir o
que, segundo seu próprio autor, há de dogmático e de mitológico em sua primeira concepção de linguagem”.
15
Diz ele ao introduzir as Investigações Filosóficas: “Há quatro anos, porém, tive
oportunidade de reler meu primeiro livro (o Tractatus Logico-Philosophicus) e de esclarecer seus pensamentos. De súbito, pareceu-me dever publicar juntos aqueles velhos
pensamentos e os novos, pois estes apenas poderiam ser verdadeiramente compreendidos por sua oposição ao meu velho modo de pensar, tendo-o como pano de fundo. Com
efeito, desde que há dezesseis anos comecei novamente a me ocupar de filosofia, tive
de reconhecer os graves erros que publicara naquele primeiro livro”. WITTGENSTEIN,
Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., p. 26.
16
No prefácio das Investigações, Wittgenstein reproduz o texto em que o Bispo
de Hipona explica como aprendeu, criança, a linguagem dos adultos, retendo os nomes
dos objetos dito por estes. “Aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram
designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases diferentes”, reproduz Wittgenstein, concluindo, na teoria da lin-
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guagem de Santo Agostinho, a ideia de uma essência da linguagem: “Nessas palavras
temos, assim me parece, uma determinada imagem da essência de linguagem humana.
A saber, esta: as palavras da linguagem denominam objetos – frases são ligações de tais
denominações. Nesta imagem da linguagem encontramos as raízes da ideia: cada palavra
tem uma significação. Esta significação é agregada à palavra. É o objeto que a palavra
substitui”. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., p. 27.
17
FATTURI, Arturo. História da Filosofia. Palhoça: Unisul, 2011, p. 217 – grifo
nosso: “Onde a filosofia do TLP [Tractatus] via apenas encobrimento – a linguagem ordinária –, as IF [Investigações] encontraram uma lógica de uso que não obedece à lógica
matemática, ou mesmo, a uma sintaxe lógica. A maneira de funcionar da linguagem
ordinária não admite o cerco da lógica, pois ela é muito mais um comportamento do que
uma referência sobre objetos do mundo. Sob tal aspecto, devemos compreender o uso
que fará Wittgenstein do conceito de jogo de linguagem: um jogo de linguagem não é um
conceito relativista, como se cada jogo de linguagem fosse um discurso com seu objeto e,
ao mesmo tempo, como se este objeto não existisse em outros discursos. Antes, os jogos
de linguagens são ferramentas usadas para a investigação dos contornos de um conceito. Por exemplo, o conceito objetivo possui um determinado tipo de uso em diferentes
jogos de linguagem, mas, em cada um deles, apenas muda os contornos de uso, e não o
significado. O que conta como objetivo na História, por exemplo, poderá ser diferente na
Sociologia ou na Matemática”.
18
É, de fato, o que se depreende do § 116 das Investigações Filosóficas, quando
Wittgenstein questiona: “Quando os filósofos usam uma palavra – “saber”, “ser”, “objeto”,
“eu”, “proposição”, “nome” – e procuram apreender a essência da coisa, deve-se sempre
perguntar: essa palavra é usada de fato desse modo na língua em que ela existe? – Nós reconduzimos as palavras do seu emprego metafísico para seu emprego cotidiano”. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 116, p. 66.
19
Questionando o que é a essência, Manfredo de Oliveira pondera: “Não é isso
uma invenção da filosofia do Ocidente, de tal modo que se poderia considerar o essencialismo um de seus erros fundamentais? A questão de por que de uma palavra pode
designar vários indivíduos tinha, de fato, como pressuposto a existência da essência, que
era a base ontológica da designação. Wittgenstein afirma simplesmente que não há essência e convida-nos a ver a realidade de modo mais acurado, a fim de que nos possamos
convencer da invenção dos filósofos”. OLIVEIRA, Manfredo de. Reviravolta linguístico-pragmática. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 129.
20
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 7, p. 30 – grifo
do autor.
21
Livre tradução para “Pieza clave en la nueva lucubración de Wittgenstein”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 209.
22
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 569, p. 147.
23
Livre tradução para “Es por lo que ha declarado que innnumerables son los
juegos de linguaje según las variadísimas suertes de utilización de los signos comunes de
nuestro hablar”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 213 –
grifo nosso.
24
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 19, p. 32.
25
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 23, p. 35.
26		 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 81 e segs., assim
como entre o § 143 e o § 185.
27		 MARTINS, Clélia Aparecida. Sobre jogo de linguagem. Habermas e Wittgenstein. Revista de Filosofía, 2011, p. 94.
28
Livre tradução para “seguir una regla, dar una comunicación o una orden,
implica costumbres, usos, instituciones”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 215 – grifo do autor.
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29		 FATTURI, Arturo. História da Filosofia. op. cit., p. 228.
30
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 7, p. 29.
31		 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 241, p. 98.
32		 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., § 19, p. 32.
33
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1968,
prop. 5.6, p. 110: “Os limites de minha linguagem denotam os limites de meu mundo”.
34
Livre tradução para “la consecuencia inmediata es que no puede haber, lógicamente, reglas privadas. Las reglas son públicas”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. História
de la Filosofía. op. cit., p. 215. O historiador da filosofia refere-se, aqui, ao parágrafo 202
das Investigações: “Eis porque ‘seguir a regra’ é uma práxis. E acreditar seguir a regra
não é seguir a regra. E daí não podermos seguir a regra ‘privadamente’; porque, senão,
acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir a regra”. WITTGENSTEIN, Ludwig.
Investigações filosóficas. op. cit., § 202, p. 93.
35
“A rejeição da linguagem privada é, ao menos, uma tese clara de Wittgenstein
e ponto de partida para essas sutis reflexões. Como tal, a linguagem privada se entende
toda a ampla classe de palavras que se referem a fenômenos do mundo de nossa experiência interior: sentimentos, sensações, percepções, etc.”. Livre tradução para “El rechazo del lenguaje privado es, al menos, una tesis clara de Wittgenstein y punto de arranque
de estas sutiles lucubraciones. Como tal, lenguaje privado se entiende toda la amplia
clase de palabras que se refieren a fenómenos del mundo de nuestra experiencia interior:
sentimientos, sensaciones, percepciones, etc.”. URDANOZ ALDAZ, Teofilo. Historia de
la Filosofía. op. cit., p. 224.
36
Importa ter claro, aqui, que essa convenção não é nem arbitrária – já que é
limitada por um contexto compartilhado – e nem se dá por uma essência, já que se rompe com o Tractatus. É esse contexto compartilhado o espaço para a construção de uma
nova forma de vida. Livre tradução para “las reglas suponen un uso común, implantado
por una convención general, y, por tanto, una sociedad. Si se quita el transfondo de la
costumbre, las reglas embebidas en el costumbre también desaparecerían”. URDANOZ
ALDAZ, Teofilo. Historia de la Filosofía. op. cit., p. 215.
37
Esse novo caminho, qual seja, a Filosofia da Linguagem Ordinária, não é somente uma alternativa à proposta em torno do Tractatus, mas acena, além, para uma
ruptura dentro dessa revolucionária invasão da linguagem pela filosofia. Afinal, se em
um primeiro momento há protagonismo da sintática e da semântica, nessa nova etapa há
o privilégio da pragmática. Conforme Arturo Fatturi, a partir das Investigações, “[...] a
tentativa é trazer a compreensão da linguagem para o chão duro da vida, onde há atrito,
e retirá-la do seu uso metafísico no qual as palavras estão como que soltas no ar”. FATTURI, Arturo. História da Filosofia. op. cit., p. 193.
38
CASTORIADIS, Cornelius. Socialismo ou barbárie. op. cit., p. 16.
39
MARTINS, Clélia Aparecida. Sobre jogo de linguagem. op. cit., p. 94.
40
LEFORT, Claude. Pensando o político. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
41
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Volume I. 11ª edição. Tradução de Carmen Varriale, Gaetano Lo Mônaco,
João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. Brasília: Editora UnB, 1998, p.
427-428.
42
Ver WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. op. cit., p. 32-35, em
especial o § 19 e o § 23.
43
CASTORIADIS, Cornelius. Socialismo ou barbárie. op. cit.
44
E isso porque, para o autor argentino, quem “ganha uma eleição presidencial
é autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida em que as
relações de poder existentes permitem, até o final de seu mandato. O presidente é a encarnação da nação, o principal fiador do interesse nacional, o qual cabe a ele definir. O
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que ele faz no governo não precisa guardar nenhuma semelhança com o que ele disse
ou prometeu durante a campanha eleitoral”. Livre tradução para “quien sea que gane
una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él considere apropriado,
restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la
encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de
su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña”.
O’DONNELL, Guillermo. Democracia delegativa. Novos estudos - Cebrap, v. 31, 1991, p.
25-40- 30.Disponível em: http://claseabierta.yolasite.com/resources/O%20Donnell,%20
Democracia%20Delegativa.pdf. Acesso em: 20 mai. 2017.
45
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Dossiê democracias e autoritarismos. Revista de Sociologia e Política, v. 11, n. 25, 2005. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n25/31108. Acesso em: 22.mai..2017.
46
Não se perde de vista que Mouffe tem, na sua obra, forte oposição a Carl Schmitt, já que, para ela, a concepção do teórico alemão não permite o pluralismo na democracia.
47
Segundo Katya Kozicki, a democracia deliberativa pode ser identificada já na
Antiga Grécia, já que “o governo de Atenas era baseado na participação direta e ativa dos
cidadãos. Essa participação era vista não somente como um direito, mas também como
um dever, dentro de uma concepção de liberdade positiva”. Entretanto, com “o advento
da democracia representativa, houve também uma alteração da própria ideia de deliberação. Esta passa a ser entendida como a formação coletiva de uma vontade comum,
mediante meios próprios de discussão e argumentação” Em todo caso, ainda segundo
Kozicki, “o maior objetivo desta concepção de democracia talvez seja recuperar o ideal
da democracia liberal, por meio do fortalecimento do vínculo entre os valores liberais
e o ideal democrático, o que permitiria a recuperação do componente moral do liberalismo. Esta concepção parte da ideia de que procedimentos adequados de deliberação
tornariam possível a obtenção de um acordo que pudesse satisfazer ao mesmo tempo os
ideais de racionalidade e legitimidade exigidos para um aprofundamento da democracia”. KOZICKI, Katya. Democracia deliberativa: a recuperação do componente moral na
esfera pública. Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 41, 2004, p. 44 e 45. Disponível
em: http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/38317. Acesso em: 22 mai. 2017.
48
Para Mouffe, tal modelo tornou-se dominante na segunda metade do século
XX, a partir do “trabalho seminal de Joseph Schumpeter de 1947, Capitalism, Socialism
and Democracy, que arguia que, com o desenvolvimento da democracia de massa, a
soberania popular, como entendida pelos modelos clássicos de democracia, tornara-se
inadequada. Um novo entendimento da democracia fazia-se necessário, colocando a ênfase na agregação de preferências, disposta por meio de partidos políticos em que as
pessoas teriam a capacidade de votar em intervalos regulares”. MOUFFE, Chantal. Por
um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 12.
49
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 17.
50
Chantal Mouffe faz uma diferenciação em relação à política e ao político. Segundo ela, o político – ontológico – é a “dimensão do antagonismo inerente às relações
humanas, um antagonismo que pode tomar muitas formas e emergir em diferentes tipos
de relações sociais. A ‘política’ [ôntica], por outro lado, indica o conjunto de práticas,
discursos e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência humana em condições que são sempre conflituais porque são sempre afetadas
pela dimensão do ‘político’ [...]. Essa questão, vênia aos racionalistas, não é a de como
tentar chegar a um consenso sem exclusão, dado que isso acarretaria a erradicação do
político”. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 20.
Também trabalhando sobre tal conceito, Pierre Rosanvallon, em seu Por uma história
do político, organiza o conceito em duas possibilidades: como campo e como trabalho.
Diz ele: “Compreendo o político ao mesmo tempo a um campo e a um trabalho. Como
campo ele designa o lugar em que se entrelaçam os múltiplos fios da vida dos homens
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e mulheres; aquilo que confere um quadro geral a seus discursos e ações; ele remete à
existência de uma ‘sociedade’ que, aos olhos de seus partícipes, aparece como um todo
dotado de sentido. Ao passo que, como trabalho, o político qualifica o processo pelo qual
um agrupamento humano, que em si mesmo não passa de mera ‘população’, adquire progressivamente as características de uma verdadeira comunidade. Ela se constitui graças
ao processo sempre conflituoso de elaboração de regras explícitas ou implícitas acerca
do participável e do compartilhável, que dão forma à vida da polis”. ROSANVALLON,
Pierre. Por uma história do político. Tradução de Christian Edward Cyril Lynch. São
Paulo: Alameda, 2010, p. 71-72.
51
“Deve ser considerada como a solução racional para a questão política de como
organizar a convivência humana? Incorpora a sociedade justa, que deve ser aceita por
todos os individuos racionais e razoáveis? Ou a democracia liberal apenas representa
uma forma de ordem política entre outras possíveis?”. Livre Tradução para “Should it
be envisaged as the rational solution to the political question of how to organize human
coexistence? Does it therefore embody the just society, the one that should be universally
accepted by all rational and reasonable individuals? Or does liberal democracy merely
represent one form of political order among other possible ones?” MOUFFE, Chantal.
Wittgenstein, political theory and democracy. The Democratic Paradox, v. 60, p. 79,
2000. Disponível em: http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/081119.pdf. Acesso em:
18 mai. 2017.
52
Tradução livre para “Vi sono più cose tra il cielo e la terra di quanto la nostra
povera filosofia possa immaginare; vi sono più vie alla democrazia e alla libertà di quanto
il razionalismo occidentale abbia immaginato”. MARRAMAO, Giacomo. Dopo babele.
op. cit., p. 11.
53
A década de 1980 apontou contundentemente para o fracasso nos movimentos
comunistas, legando ao mundo a impressão de que, à margem do ideário liberal, nada
era possível. Em boa medida, é possível dizer que o medo do totalitarismo permitiu
pensar assim. E, nesse passo, suspende-se o futuro, como diriam Laval e Dardot, em um
mundo visivelmente polarizado: de um lado, uma liberdade estranha, em que nada parece possível; de outro, as tentativas de ver vivo o que há muito já havia se mumificado e se
perdido na burocracia de Estado. LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. Común: Ensayo
sobre la revolución em siglo XXI. Tradução de Alfonso Díez. Barcelona: Editorial Gedisa,
2015.
54
Mouffe, ao assentar sua crítica, relembra que, “de acordo com a abordagem
deliberativa, quanto mais democrática uma sociedade, menos o poder será constitutivo
das relações sociais”. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op.
cit., p. 20.
55
Emprestando a lição de Claude Lefort, que diz que a “evolução das sociedades
democráticas tornou possível o aparecimento de um novo sistema de dominação”, relaciona-se, aqui, o necessário protagonismo do conflito, na visão de Chantal Mouffe, para
a própria democracia. E, nesse sentido, se tem a afirmação no corpo do texto, que bem
também poderia figurar como uma interrogação: Não seria uma democracia sem conflitos o espaço necessário para o surgimento das tentações totalitárias? LEFORT, Claude.
Pensando o político. op. cit., p. 45.
56
CASTORIADIS, Cornelius. Socialismo ou barbárie. op. cit. Nesse mesmo sentido, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, em Hegemony and Socialist Strategy, ponderam
que a objetividade social ocorre através de atos de poder. Ou seja, não há como eliminá-lo. LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a
radical democratic politics. Londres: Verso, 1985.
57
Segundo Bolzan de Morais e Spengler, “o conflito é inevitável e salutar (especialmente se queremos chamar a sociedade na qual se insere de democrática), o importante é encontrar meios autônomos de manejá-lo fugindo da ideia de que seja um
fenômeno patológico e encarando-o como um fato, um evento fisiológico importante,
positivo ou negativo conforme os valores inseridos no contexto social analisado. Uma
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sociedade sem conflitos é estática”. BOLZAN de MORAIS, Jose Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem. Alternativas à Jurisdição! 3ª ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 47.
58
“Incorporado ao príncipe, o poder dava corpo à sociedade. E, assim, havia
um saber latente, mas eficaz, do que um significava para o outro, em toda a extensão do
social. Tendo em vista esse modelo, designa-se o traço revolucionário e sem precedentes
da democracia. o lugar do poder torna-se um lugar vazio. Inútil insistir nos pormenores
do dispositivo institucional. O essencial é que impede aos governantes de se apropriarem
do poder, de se incorporarem ao poder. Seu exercício depende do procedimento que
permite um reajuste periódico. É forjado ao termo de uma competição regrada [parte
de uma linguagem pública, mas não a sua totalidade], cujas condições são preservadas
de maneira permanente. Esse fenômeno implica a institucionalização do conflito. Vazio, inocupável – de tal maneira que nenhum indivíduo, nenhum grupo poderá lhe ser
consubstancial –, o lugar do poder mostra-se infigurável”. LEFORT, Claude. Pensando o
político. op. cit., p. 32 – colchetes nossos.
59
Segundo a autora, diante da impossibilidade de se acabar com o poder, há uma
constante disputa – o antagonismo inerente à humanidade – por hegemonia. Contudo,
na sua democracia radical, assim como o conflito não pode ser evitado, é preciso “aceitar que cada consenso exista como resultado temporário de uma hegemonia provisória,
como estabilização do poder”. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 18.
60
LEFORT, Claude. A invenção democrática. Os limites da dominação totalitária. 3ª ed. rev. e atual. Tradução de Isabel Loureiro e Maria Leonor Loureiro. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 80.
61
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 20.
62
Para esta autora, esse questionamento é a questão fundamental no debate entre
contextualistas, posicionamento da autora, e universalistas: “Esta é realmente a questão
crucial porque, se for este o caso, teremos de reconhecer que pode haver outras formas
de sociedades políticas, produto de outros contextos e que a democracia liberal deve
renunciar às suas reivindicações de universalidade. Vale ressaltar que aqueles que argumentam nesse sentido insistem que, ao contrário do que os universalistas afirmam, tal
posição não implica necessariamente em aceitar um relativismo que justifique qualquer
sistema político”. Livre Tradução para “This is indeed a crucial issue because, if this is the
case, we will have to acknowledge that there might be other just political forms of society,
products of other contexts, and that liberal democracy should renounce its claims to universality. It is worth stressing that, those who argue along those lines insist that, contrary
to what the universalists claim, such a position does not necessarily entail accepting a
relativism that would justify any political system”. MOUFFE, Chantal. Wittgenstein, political theory and democracy. op. cit., p. 02.
63
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 21.
64
É nesse contexto que Claude Lefort observa o triunfo da democracia a partir
da constituição de um poder sem opinião (Estado) e uma opinião sem poder (sociedade
civil). LEFORT, Claude. Pensando o político. op. cit. p. 52.
65
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op. cit., p. 21.
66
E conclui: “É por essa razão que o ideal de uma democracia pluralista não
pode alcançar um consenso racional na esfera pública. Esse consenso não pode existir.
Devemos aceitar que cada consenso exista como resultado temporário de uma hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele sempre acarreta alguma forma de
exclusão [política]”. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. op.
cit., p. 21.
67
Para Hannah Arendt, o mundo pré-político era aquele em que “o chefe da
família reinava sobre a família e seus escravos”. Ou seja, verticalizavam-se as relações,
naturalmente, uma vez que a esfera privada era associada à propriedade – o chefe da
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família como proprietário da família. Embora aqui se tenha a referência à esfera pública,
o ponto em comum que permite tal associação parece estar no fato de que, no mundo
pré-político de Arendt também não havia conflito. A decisão do chefe da família, ainda
que de baixo para cima, verticalizada, portanto, não deixava de ser, por isso, também um
consenso. ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de
Janeiro: Editora Forense Universitária, 1983. p. 41.
68
MOUFFE, Chantal. Democracia, cidadania e a questão do pluralismo. Política
& Sociedade, v. 2, n. 3, p. 11-26, 2003, p. 14. Disponível em:
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31137981/2015-5733-1-PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1495808761&Signature=kqFWsZVhSfuvV3jJuXbWQToYjEQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDemocracia_cidadania_ea_questao_do_plura.pdf. Acesso
em: 22 mai. 2017.
69
Recorda-se: O Tractatus observa a capacidade da linguagem de refletir o mundo, perguntando pelas condições desta mesma linguagem para descrever a realidade. Há
uma espécie de ordem a priori no mundo. Para conhecer sua estrutura, basta conhecer a
da linguagem. Assim, se a linguagem reflete o mundo, e essa mesma linguagem é a minha
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crescente produção que promove a obsolescência de produtos, a fim de
fomentar o consumo. A problemática é relativa à necessidade de evolução
tecnológica em detrimento da boa-fé para com o consumidor. Não há no
ordenamento jurídico uma disposição referente à obsolescência programada, seja por causa da vulnerabilidade do consumidor, seja pela
garantia da concorrência leal. Por meio de pesquisa hipotético-dedutiva, com abordagem qualitativa, objetiva-se identificar os limites jurídicos da prática analisada. Conclui-se que a obsolescência programada
constitui prática abusiva nos termos do artigo 39 do Código de Defesa
do Consumidor.
ABSTRACT:
The constant technological updating encourages the growing production that promotes the obsolescence of products, in order to foster
consumption. The problem is related to the need for technological evolution to the detriment of good faith towards the consumer. There is no
provision in the legal system regarding planned obsolescence, either
because of the consumer’s vulnerability or because of the guarantee
of fair competition. Through hypothetical-deductive research, with a
qualitative approach, the objective is to identify the legal limits of the
practice analyzed. It is concluded that planned obsolescence constitutes an abusive practice under the terms of article 39 of the Consumer
Protection Code.
RESUMEN:
La constante actualización tecnológica fomenta una producción creciente que promueve la obsolescencia de los productos, con el fin de fomentar el consumo. El problema está relacionado con la necesidad de la
evolución tecnológica en detrimento de la buena fe hacia el consumidor.
No existe ninguna disposición en el sistema jurídico relativa a la obsolescencia planificada, ya sea por la vulnerabilidad del consumidor o por la
garantía de una competencia leal. A través de una investigación hipotética-deductiva, con un enfoque cualitativo, el objetivo es identificar los
límites legales de la práctica analizada. Se concluye que la obsolescencia
planificada constituye una práctica abusiva en virtud del artículo 39 del
Código de Protección del Consumidor.
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
A nova filosofia do mercado consumerista, desencadeada pelo modelo capitalista da era tecnodigital, gera empecimentos cada vez mais
alarmantes para com a garantia de direitos dos consumidores que foram
instituídos em decorrência da corrida pelo lucro por parte dos fornecedores de produtos e serviços. Sobre tal aspecto, no meio produtivo, quando o fornecedor põe a qualidade à mercê da quantidade, o consumidor é
prejudicado, pois deparar-se-á com bens viciados propositalmente pelos
seus fornecedores, para que a substituição da mercadoria pelo consumidor seja mais frequente. Isso ocorre, por vezes, em decorrência da exposição do consumidor às estratégias publicitárias as quais visam não apenas
destacar as características dos produtos e dos serviços anunciados, mas
contribuem para o consumismo de produtos cuja obsolescência tem sito
constantemente verificada.
A problemática da questão gira em torno da análise deliberativa entre a necessidade de desenvolvimento tecnológico e a desonestidade do
fornecedor para com o consumidor. Em outras palavras, a ascensão da
tecnologia, a saber, dos smartphones, que é de primordial importância
para as sociedades contemporâneas, uma vez que muitas das necessidades
atuais são, diversas vezes, supridas pela tecnologia – v.g. o acesso a bancos, a serviços de alimentação, ao transporte, a aquisição de produtos etc.
Contudo, discute-se a possibilidade de os fornecedores utilizarem-se da
inovação tecnológica com o fito de programarem propositalmente uma
obsolescência de produtos para um curto período.
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Portanto, com o fito de demonstrar a responsabilidade civil dos fornecedores os quais lesam o mercado de consumo, objetiva-se demonstrar
quais são os limites jurídicos para o desenvolvimento dessa prática, assim
como relacionar o Direito das Relações de Consumo ao Direito Concorrencial, em razão do desequilíbrio que a obsolescência programada causa
no desenvolvimento igualitário do sistema de comércio. Para isso, o presente artigo será feito por meio de pesquisa qualitativa, de natureza aplicada e abordagem hipotético-dedutiva, objetivando analisar o atual microssistema consumerista em relação à prática da obsolescência programada.
Utilizar-se-á, assim, da natureza objetiva descritiva, a qual descreve as características do empecimento questionado, bem como, por vezes,
suas possibilidades de solução. Adequar-se-á às técnicas de coleta de pesquisa padrão, a saber, pesquisa doutrinária e/ou leitura documental, assim
como leitura informativa por seleção e interpretativa.
A primeira, informativa visará à seleção das informações mais importantes relacionadas ao problema em questão, da obsolescência programada, sendo assim, a determinação prévia dos distintos propósitos
específicos é fundamental, uma vez que consiste na eliminação do supérfluo e na concentração nas informações verdadeiramente pertinentes ao
trabalho. Enquanto a segunda, interpretativa, relacionará o conteúdo dos
autores estudados com os problemas para os quais, por meio da leitura
analítica de textos, buscar-se-á soluções para a regulação da obsolescência
programada. Ou seja, se de um lado, o estudo das ideias principais de
uma obra é realizado em função dos propósitos os quais são norteadores
do autor estudado no momento, de outro, o aproveitamento integral ou
parcial de tais proposições está subordinado às metas de quem estuda ou
pesquisa: tratar-se-á, então, da associação de ideias, da transferências de
situações e da comparação de propósitos, mediante os quais selecionar-se-á apenas o que é pertinente e útil, o que contribui para resolver os
problemas propostos (LAKATOS; MARCONI, 2017).
Quanto à estruturação do presente artigo, dividir-se-á em 3 tópicos.
O primeiro conceituará a relação jurídica de consumo, bem como os seus
elementos essenciais. Relacionará o conceito de consumidor com a publicidade desenvolvida no contexto da prática de obsolescência programada por meio de matrizes da psicologia publicitária e da comportamental,
além disso, irá definir a obsolescência programada com o viés sócio-his-
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tórico e jurídico. O segundo abordará tantos os princípios constitucionais
que podem se referir à prática da obsolescência programada, como também os princípios os quais norteiam as relações de consumo. Já o terceiro
tópico demonstrará e relacionará à suposta abusividade da obsolescência
programada com a livre concorrência e com o desenvolvimento igualitário dentro do mercado de consumo, baseado na Escola de Frankfurt para
nortear o conceito de consumo dentro do sistema capitalista.
2. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO, PUBLICIDADE E OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA
O tópico referente às relações consumeristas tratará da conceituação
do termo “relações de consumo”, bem como dos conceitos legal e doutrinário de consumidor, de fornecedor, de produto e de serviço. Em segundo, o tópico nomeado de “publicidade”, conceituará tal prática por meio
de definições bibliográficas e relacionará a comunicação publicitária com
a obsolescência programada baseado em aspectos psicológicos utilizados
no marketing com o fito de promover a aquisição ou a utilização de novos produtos e de serviços de maneira antecipada. Posteriormente, o de
“obsolescência programada”, conceituará tal prática por meio do viés sócio-histórico e iniciará a problemática relatando os possíveis problemas
sociais dentro desse sistema de persuasão ao consumidor para a compra
de produtos e para a utilização de serviços.
2.1 Conceito de relação jurídica de consumo
Não há um dispositivo sequer que possua de maneira explícita o
conceito referente ao que consiste a relação jurídica de consumo, não é
o observado no Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), menos ainda nas disposições regulatórias as quais compõem o microssistema
consumerista brasileiro. No que se refere à tal relação propriamente dita,
antecipadamente à sua elucidação, há de se mencionar as definições tanto
dos elementos subjetivos – consumidor e fornecedor –, assim como as dos
seus elementos objetivos – produto e serviço –, sem esquecer do elemento
causal – a destinação final. Por isso, o critério basilar para a identificação
da relação jurídica de consumo é a conceituação e interligação dos seus
elementos (MIRAGEM, 2019), o que permite, por vezes, delimitar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela
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Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Quanto a definição de consumidor, possui quatro acepções já eduzidas do Código de Defesa do Consumidor, sendo uma delas direta (stricto
sensu) e três delas por equiparação (lato sensu). Dessa forma, o “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (artigo 2º, caput, Código de Defesa do Consumidor), além de se equiparar a consumidor “a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”
(artigo 2°, parágrafo único da Lei 8078/1990), a todas as vítimas do dano
causado pelo fato do produto e do serviço (artigo 17, Código de Defesa
do Consumidor), e, ao que referir-se-á com mais afinco, todas as pessoas,
determináveis ou não, expostas às práticas comerciais (artigo 29, Código
de Defesa do Consumidor) e que, por isso, fazem jus à proteção contratual
na qualidade de consumidores.
O consumidor direto, então, é considerado um sujeito de mercado
que adquire produtos e serviços para fins de satisfação das suas necessidades e dos seus familiares (LASARTE ÁLVAREZ, 2007). Isto é, o que
importa realmente para tal conceituação é o valor que pode vir a ser atribuído ao objeto de consumo; ademais, uma vez que o consumo constitui
uma das facetas da vida em sociedade, todas as pessoas são consideradas
consumidoras, no que se refere às suas famílias, aos seus amigos ou quaisquer indivíduos que possuem necessidades (LARA GONZÁLEZ; ECHAIDE IZQUIERDO, 2006). Sendo assim, o consumidor direto, também chamado de standard é qualificado como destinatário final o qual adquire
produtos e serviços (MIRAGEM, 2019), sendo norteado pelas três teorias
as quais caracterizam a destinação final: maximalista (NETTO, 2020), finalista (PAIVA, 2015) e finalista atenuada (TJDFT, 2019).
Em primeiro, a teoria finalista, ao promover a divisão dos produtos
em bens de produção e em bens de consumo, qualifica sua diferenciação
como critério fundamental para o reconhecimento da relação consumerista, tendo em vista que a ideia de destinatário final estaria inteiramente
relacionada à ideia de bem de consumo enquanto a ideia de aquisição ou
a de utilização de bens de produção estariam excluídas do âmbito de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (PAIVA, 2015).
Em segundo, a teoria maximalista possui uma posição completamente distinta a dos finalistas, quando afirma que os produtos são somen-
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te bens, cuja classificação não comporta qualquer tipo de distinção no que
tange aos produtos de produção ou aos produtos de consumo. Dessa maneira, o conceito de consumidor não estaria restrito ao bem, mas a ideia
de destinação final propriamente dita. (NETTO, 2020).
Em terceiro, e última, a teoria finalista atenuada, ou aprofundada,
amplia o conceito de consumidor para fins de alcance à pessoa física e à
pessoa jurídica que, embora não seja destinatária final do produto ou do
serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Assim, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios inclui todos aqueles os quais possuam vulnerabilidade em face do fornecedor, uma vez que decorre da ausência dos rigores da teoria finalista como forma de autorizar a incidência do Código de
Defesa do Consumidor nas situações nas quais a parte (física ou jurídica)
apresenta-se como parte vulnerável, mesmo não sendo, tecnicamente, a
destinatária final (TJDFT, 2019).
Já o consumidor equiparado ou indireto é qualificado de três maneiras distintas. A coletividade de pessoas (artigo 2°, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor) e todas as vítimas do fato do produto
ou serviço (artigo 17, Código de Defesa do Consumidor); também são
indiretos as pessoas expostas às práticas comerciais (artigo 29, Código de
Defesa do Consumidor) de oferta, de contratos de adesão, de publicidade,
de cobrança de dívidas, de bancos de dados (BENJAMIM; MARQUES;
BESSA, 2017).
Relativo ao fornecedor, o que o caracteriza é a atividade econômica
que ele vem a desenvolver (LARROSA AMANTE, 2011) – v.g. “produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
(artigo 3°, caput, Código de Defesa do Consumidor). Sendo assim, para
fins de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, os critérios os
quais qualificam uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ou, ademais,
um ente despersonalizado como fornecedor de produtos e de serviços, são
objetivos; já é o suficiente para classificação que ocorra o desempenho de
determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração
(STJ, 2004). Ou seja, para a sua definição, precisa-se apenas de critérios
objetivos, como o desempenho de determinada atividade no mercado de
consumo que tenha a remuneração como compensação, desde que ocorra
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com habitualidade e formalismo. Portanto, entidades beneficentes podem
e devem ser classificadas dentro do conceito de fornecedor ou de prestador de serviços, sem qualquer empecilho material. Ademais, podem
ser fornecedores ou prestadores de serviços pessoas jurídicas de Direito
Público ou de Direito Privado, nacional ou estrangeira, de acordo com a
dicção legal (artigo 3º, Código de Defesa do Consumidor) (TARTUCE;
NEVES, 2020).
No que tange à definição de produto, Código de Defesa do Consumidor engloba, nos seguintes termos previstos no artigo 3°, §1°, que produto
é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Trata-se de uma
definição legal demasiadamente ampla, considerando que inicia com uma
caracterização do produto como “qualquer bem”, e mais, não apresenta,
assim, qualquer forma de restrição ao decorrer do artigo. Sob esse prisma,
pondera-se que o conceito de produto explicitado pelo Código engloba
tanto os bens consumíveis quanto os inconsumíveis. Isto é, abarca o consumo absoluto – destruição completa da coisa – assim como o consumo
relativo – sem a destruição imediata ou mediata da coisa (STOCO, 2014).
Com outras palavras, o produto é tudo aquilo que pode ser utilizado ou
adquirido para satisfazer necessidades (LIMEIRA, 2017).
Outrossim, o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo (artigo 3°, §2°, Código de Defesa do Consumidor) desde que
seja prestada mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, com exceção das oriundas das relações de caráter trabalhista. Dessa maneira, ao seguir uma conceituação
semelhante ao conceito de produto, o legislador consumerista utilizou-se de uma terminologia demasiadamente ampla no momento em que
o serviço foi definido como “qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo”. Entretanto, quando o dispositivo legal instituiu o serviço,
demonstrou claramente a necessidade de contraprestação de natureza remuneratória para a sua configuração. Ou melhor, como afirmou o STJ, o
conceito de serviço previsto na legislação consumerista exige para a sua
configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (STJ, 2005).
Dessa maneira, com os elementos devidamente definidos, a relação
de consumo pode ser conceituada de forma mais técnica como um liame jurídico cuja existência perpassa o consumidor e o fornecedor, cujo
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primeiro tem como objetivo satisfazer sua necessidade para com um produto/serviço, como destinatário final, por meio da aquisição de bens ou
serviços oferecidos pelo último sujeito (THEODORO JÚNIOR, 2017), ou
a simples utilização, conforme o disposto no artigo 2º, caput, do Código
de Defesa do Consumidor.
Assim, baseado em tais conceitos, a relação de consumo é composta
por dois elementos principais, o subjetivo, o objetivo e o causal ou finalístico. O primeiro diz respeito à existência de mercadorias ou serviços
compreendidos na relação de consumo, o segundo pela figura do consumidor e do fornecedor (GARCIA, 2020), e o terceiro é relativo à existência
da destinação final do produto ou do serviço adquirido ou utilizado pelo
consumidor, a qual é norteada pelas teorias supracitadas: maximalista, finalista e finalista atenuada.
2.2 Publicidade
Existem diversas categorias de princípios e de regras dentro do mercado de consumo direcionadas ao controle das práticas de comércio as
quais fazem parte do arcabouço referente ao microssistema consumerista.
Umas das práticas basilares mais relevantes desse sistema de comunicação
comercial é a oferta, cuja proposta de fornecimento de produto e de serviço pode ser realizada em três categorias essenciais: apresentação, informação ou publicidade (ALMEIDA, 2009). Dessa forma, o entendimento
acerca da publicidade é primordial para o desenvolvimento do conceito
de obsolescência programada.
A publicidade é uma ferramenta cuja incitação da compra de produtos e de serviços é explorada com afinco, com o fito de torná-los conhecidos pelo maior número de pessoas dentro do mercado de consumo
(REYES LÓPES, 2012). É um mecanismo essencial para o fornecimento
de informações com direcionamento aos consumidores, uma vez que tais
informes promovem uma oportunidade de seleção adequada de produtos e de serviços (LEÓN ARCE; MORENO-LUQUE CASARIEGO; AZA
CONEJO, 1995). Mais ainda, apesar de o Código de Defesa do Consumidor não ter definido a publicidade de maneira explícita, de uma definição
metajurídica, é possível retirar, resumidamente, que a publicidade consiste em um conjunto de ferramentas destinado a informar o público consumerista e, paulatinamente, convencê-lo e persuadi-lo com o objetivo de
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fomentar a aquisição ou a utilização de produtos e de serviços (SANTOS,
2000).
Outrossim, como complemento, a American Marketing Association (Associação de Marketing Americana) definiu a publicidade de uma
forma bastante ampla, a qual demonstra que a definição gira em torno
de mensagens persuasivas e da veiculação de anúncios, em espaços e em
tempos pagos, por meio de qualquer meio de comunicação em massa;
veiculadas por empresas e por indivíduos os quais têm como objetivo persuadir e informar membros de um mercado ou de público alvo particular,
a respeito de seus produtos, de seus serviços, das suas organizações ou, até
mesmo, das suas ideias (AMA, 2017).
Sob um enfoque mais aprofundado, existem diversos estudos empíricos extremamente relevantes cuja análise principal gira em torno da influência que a publicidade exerce sobre os consumidores, a saber, Ehrenberg, Barnard, Kennedy e Bloom (2002) além de Sharp (2010), aliados às
práticas de ofício desenvolvidas pelos profissionais da esfera publicitária
referente às estratégias enraizadas no campo da comunicação publicitária – v.g. a utilização de paletas de cores específicas, tamanho das fontes,
estruturação dos anúncios etc. – para fins de engajamento dos consumidores os quais desejam usufruir dos produtos ou dos serviços anunciados.
Não obstante a problemática da questão analisada transita em torno do
crivo averiguatório estabelecido entre a necessidade de evolução contínua
da tecnologia dos produtos e de serviços e dos limites da prática da obsolescência programada potencializada pelo investimento em campanhas
publicitárias.
Posto isso, é compreensível que a ciência é muito mais do que uma
mera descrição dos acontecimentos à medida em que eles ocorrem de maneira paulatina, mas uma tentativa, às vezes desesperada, de descobrir a
sua ordem e de mostrar que certos fenômenos estão, de forma ordenada,
relacionados com os outros (PEREIRA, 2018). A ciência não pode funcionar como base para nenhuma tecnologia prática até que as relações, as
atitudes ou os comportamentos tenham sido definitivamente descobertos.
A ciência não somente descreve, ela prevê, assim como trata do suposto
futuro e não somente do passado. Desse modo, se o campo dos assuntos
humanos terá como fundamento os métodos da ciência, pressupõe-se que
o comportamento é determinado e ordenado (SKINNER, 2003). Dessar-
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te, nasce a matriz do pensamento psicológico nomeada de behaviorista,
que pode ser considerada o berço da psicologia comportamental, diversas
vezes utilizada para prever comportamentos e condicionar atitudes do ser
humano (FIGUEIREDO, 2014) em diversos âmbitos sociais e, por vezes,
no publicitário.
Utiliza-se, portanto, essa psicologia no mercado de consumo por intermédio da comunicação publicitária muitas das vezes baseada no comportamento do consumidor – v.g. a peça publicitária icônica do Bom Bril
cuja estratégia é pautada na comicidade e na insistência da compra do
produto pelo ator contratado (MUZEEZ, 2018). Mais ainda, é perceptível que a obsolescência programada é retratada de maneira implícita em
diversas comunicações comerciais da empresa norte americana Apple, as
quais são construídas geralmente a partir da utilização de slogans – frases
de efeito –, cujo objetivo é mostrar a evolução constante dos produtos da
marca – v.g. “pense diferente” e “melhor”, influenciado o consumidor a
substituir o produto, por vezes, antecipadamente por uma nova versão
atualizada.
Mais ainda, é importante salientar que o primordial objetivo de grande parte dos anúncios publicitários é persuadir os consumidores para fins
de venda de produtos. Entretanto, uma quantidade ínfima de campanhas
publicitárias podem não ter uma teoria – ou uma base em dados empíricos – com a finalidade de fundamentar as mensagens as quais buscam
mudar atitudes, comportamentos ou hábitos. Chegam a ficar dependentes
de crenças intuitivas e da criatividade dos publicitários e agentes de publicidade. Sobre isso, as informações as quais são veiculadas nos anúncios
publicitários necessitam ser acompanhadas da devida comprovação.
Essa obrigação é advinda do denominado “princípio da transparência de fundamentação da publicidade” que embora não tenha sido instituído expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ser
vislumbrado no conteúdo do seu artigo 36, parágrafo único, cuja redação
é a seguinte: “O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços,
manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os
dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem”. A
partir dessa determinação, o referido Código instituiu para o fornecedor
a obrigação de guardar as informações que sustentam o conteúdo dos
anúncios publicitários.
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Sob esse enfoque, o arcabouço teórico-conceitual da psicologia
behaviorista (chamada de “comportamental”) tem auxiliado a publicidade
com princípios e regras devidamente testados aumentando a sua efetividade (BATOR; CIALDINI, 2000). Isto é, o designer utilizado, as cores das
postagens, o tamanho da fonte dos anúncios, a estrutura da peça publicitária ou, até mesmo, o local em que o anúncio é colocado são primordiais
para o engajamento dos consumidores que a eles são expostos.
À vista disso, todos os indivíduos cuja exposição à publicidade é efetivada são considerados como consumidores e, por isso, carecem de proteção, sendo merecedores dessa em decorrência à sua vulnerabilidade e à
sua hipossuficiência (TARTUCE; NEVES, 2018). Ademais, o Código de
Defesa do Consumidor afirma explicitamente que se equiparam a consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele
previstas (artigo 29, caput, Código de Defesa do Consumidor), dentre as
quais se encontra a publicidade. Isto é, com o fito de caracterizar a prática
publicitária, todos aqueles os quais visualizem o anúncio são considerados consumidores. Dessa forma, o viés publicitário faz com que a prática
de obsolescência programada seja potencializada, uma vez que de nada
adianta diminuir a vida útil dos produtos se os consumidores não se dispuserem a substitui-los pela mesma marca atualizada.
2.3 Obsolescência programada
A fim de conceituar o termo “obsolescência programada”, é de basilar
importância iniciar por uma análise etimológica e literal. Sendo assim,
“obsoleto” é tudo aquilo que entrou em desuso, enquanto “programar”
equivale a fazer um planejamento de algo (FERREIRA, 2010). Ou seja, a
obsolescência programada é uma forma de programação para tornar algo
(v.g. um smartphone) obsoleto, incitando no consumidor, por meio da
publicidade, uma necessidade ilusória de trocar o seu produto antes do
necessário.
Sendo assim, a sociedade de consumo apresenta um ciclo norteado
pela publicidade, a qual desenvolve o desejo no consumidor, pelo crédito,
que lhe fornece os meios para a compra e pela obsolescência acelerada ou
programada dos produtos, que renova a sua necessidade (LATOUCHE,
2012)
. A curta expectativa de vida de um produto está incluída na estratégia
de marketing e no cálculo de lucros: tende a ser preconcebida, prescrita
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e instilada nas práticas dos consumidores mediante à apoteose das novas
ofertas (de hoje) e à difamação das antigas (de ontem) (BAUMAN, 2008).
Ou seja, a obsolescência programada é uma estratégia utilizada pelos fornecedores fabricantes com o fito de debilitar a vida útil dos produtos de
consumo para estimular a aquisição de novos objetos dentro de um curto
período pelo consumidor.
Sob tal aspecto, há três formas pelas quais um produto pode vir a se
tornar obsoleto. A primeira é a obsolescência de função, caracterizada por
um produto executar melhor determinada função que um produto existente semelhante – v.g. um smartphone que substitui um telefone fixo. A
segunda é a obsolescência de qualidade, quando um produto é projetado
para quebrar ou ser gasto em um tempo menor do que levaria normalmente. Já a terceira, a obsolescência de desejabilidade, caracterizada pelo
surgimento de um produto cujas funções são melhores e mais desenvolvidas que o modelo anterior – v.g. a evolução dos smartphones, os quais
apresentam modelos superiores com mudança na bateria, no sistema, na
câmera etc. (PACKARD, 1965).
O Supremo Tribunal Federal decidiu que, conforme foi inserido no
voto do Ministro relator Luís Felipe Salomão, desde a década de 20, tem-se falado da obsolescência programada como um mecanismo de redução
da durabilidade dos produtos ou do ciclo de vida de seus componentes
para que a compra prematura seja forçada (STJ, 2012).
Acerca da decisão supracitada, os produtos com vida útil mais longa
permitem que consumidor demore para efetuar a substituição do bem de
consumo, enquanto os produtos de vida útil menor estariam induzindo o
consumidor a realizar novas compras. O Tribunal reconheceu, ainda, que
a incompatibilidade entre os componentes antigos e novos – v.g. softwares
– atrairia o consumidor à necessidade de atualização completa do produto, como no caso do produtor que desenvolve e insere no mercado uma
nova linha de produtos e, de maneira ilegítima, cessa a fabricação de insumos ou peças necessárias as quais substituiriam edições antigas, o que vai
de encontro ao artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe
o dever dos importadores e fabricantes no fornecimento de peças de reposição do produto adquirido pelo consumidor enquanto estes estiverem
sendo fabricados ou importados e, mesmo após, por um período razoável.
Assim, é apto imaginar que o fornecedor fabricante se utilize de tais
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técnicas para fins de antecipação na compra do novo produto pelo consumidor, por meio da inserção ou da colocação de produtos no mercado,
como fatores psicológicos, mercadológicos, tecnológicos, funcionais ou
outra forma de controle da desejabilidade, fazendo com que o produto
funcional em posse do consumidor seja menos desejável. Ao considerar
a realidade da imperfeita concorrência e do abuso do poder econômico
industrial e empresarial, esse é o cenário propício e ideal para a obsolescência programada (FERREIRA, 2018).
Ademais, a origem do consumo excessivo está focada em movimentos comerciais que ocorreram na Europa no século XV os quais foram
estimuladores da revolução industrial, iniciada em meados do século
XVIII, ao trazer o fortalecimento da acumulação da riqueza como valor fundamental, apoiado na técnica protestante que propiciou o modelo
(GODECKE; NAIME; FIGUEIREDO, 2012). Nesse aspecto, a obsolescência programada foi discutida a partir de 1929, no momento da queda
do consumo desencadeada pela crise econômica vivida nos Estados Unidos. Por causa dessa crise, o trunfo para o seu combate seria a prática da
obsolescência programada, uma vez que a limitação do ciclo de vida dos
produtos impulsionaria o consumo, fazendo com que as empresas fornecedoras produzissem mais, gerando empregos e, naturalmente, trazendo
uma alta lucratividade (LONDON, 1932). Entretanto, não foi levado em
consideração que essa prática poderia vir a lesar o consumidor devido à
sua suposta abusividade.
3. ABUSIVIDADE E RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA PRÁTICA DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA
O tópico relativo aos princípios consumeristas e à abusividade dentro das relações de consumo acerca da obsolescência programada tratará
da sua exemplificação e do seu embasamento normativo no Código de
Defesa do Consumidor, enquanto o da responsabilidade civil demonstrará a relação da obsolescência em questão com o vício oculto.
3.1 Princípios consumeristas e abusividade nas relações de consumo
O Constituinte originário positivou a “defesa do consumidor” com
status de Direito Fundamental disposto na Constituição Federal (BRASIL,
1988) (artigo 5°, inciso XXXII) como obrigação relativa à sua promoção
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pelo Estado. Acrescentou, também, a defesa do consumidor como princípio da Ordem Econômica (artigo 170, inciso V, Constituição Federal), e
determinou a criação de uma legislação codificada especial (artigo 48 do
ADCT) (BRASIL, 1988).
Assim, objetivando o cumprimento constitucional e a proteção as relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
4°, elenca os princípios gerais das relações de consumo – v.g. solidariedade, confiança, boa-fé, durabilidade etc. –, os quais têm como objetivo
principal manter o equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor
(ALMEIDA, 2009).
O primeiro princípio, o qual norteia a Política Nacional das Relações
de Consumo, é o da solidariedade, qualificado como uma ramificação do
princípio da boa-fé objetiva (artigo 4°, inciso III, Código de Defesa do
Consumidor). O solidarismo deduz uma relação cooperativa entre os envolvidos na relação jurídica (NALIN, 2006), proporcionando o desenvolvimento salutar entre consumidor/fornecedor e fornecedor/fornecedor.
O segundo, boa-fé, implica no respeito e na lealdade com o outro sujeito
dentro das relações consumeristas, ao impor um dever de correção e de
fidelidade, assim como o respeito às expectativas legítimas geradas no outro (MIRAGEM, 2019).
Considerado também como desdobramento da boa-fé objetiva, o
princípio da confiança é um mecanismo condutor da credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, o qual almeja que os fins
esperados sejam alcançados. Sendo assim, a valorização desse princípio
abre uma brecha nas bases voluntaristas e individualistas do Direito Privado; inserida no movimento de solidarização do Direito como reflexo
das condutas individuais sobre terceiros, promovendo o tratamento salutar (SCHREIBER, 2016). Ou melhor, esse princípio protege o consumidor
que aderiu a certas representações que, de forma justa, entendeu serem
reais e que criou expectativas acerca do produto ou do serviço.
No que diz respeito ao princípio da durabilidade (artigo 4°, inciso
II, alínea “d”, Código de Defesa do Consumidor), a obsolescência programada dos smartphones também incorpora proteção, uma vez que o
consumidor o qual adquire esse produto espera a durabilidade como algo
condizente com os padrões mínimos de qualidade esperados em decorrência seu preço.
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Mais ainda, as práticas abusivas (artigo 39, caput, Código de Defesa
do Consumidor), em muitos casos, exigem vantagem excessiva em detrimento do consumidor (OLIVEIRA, 2017) e são qualificadas como uma
conduta, uma ação ou uma postura, habitualmente estabelecidas na fase
pré-contratual, as quais agridem o consumidor e os seus direitos. Em um
caso como esse, o que torna a conduta uma prática abusiva é o desrespeito ao consumidor (NUNES, 2018). Sendo assim, embora o Código de
Defesa do Consumidor seja omisso quanto à abusividade da obsolescência programada, o caput do artigo 39 utiliza a expressão “dentre outras”
ao se referir às práticas abusivas, influenciando a interpretação dos seus
incisos apenas como um rol exemplificativo (numerus apertus) (CASADO, 2006), e não taxativo ou exaustivo (numerus clausus) (FERNANDES
NETO, 1999). Dessa forma, o legislador não buscou enumerar, muito menos prever, todas as espécies de práticas abusivas, mas deixar aberto para
adequação das novas práticas do cotidiano, abrindo, então, espaço para a
caracterizar a abusividade da obsolescência programada – v.g. dos smartphones.
A situação torna-se pior quando, além da abusividade presente na
prática de obsolescência programada, a publicidade utilizada para a persuasão do consumidor para fins de venda de produtos vem a ser abusiva.
Vários são os tipos de publicidade abusiva, algumas podem, até mesmo,
nem estar previstas no rol do Código de Defesa do Consumidor, mas, de
maneira geral, a publicidade abusiva é marcada por um enorme conjunto
de fatores vexatórios e danosos ao mercado de consumo, os quais agridem
valores socialmente sedimentados. Esses fatores são caracterizados por
ações de exploração, de aproveitamento, de discriminação, de desrespeito
etc. (artigo 37, §2°, Código de Defesa do Consumidor). Em casos como
esses, além da repercussão econômica da ofensa, pode ser que haja uma
repercussão moral danosa passível de compensação (CAVALIERI FILHO,
2019). É possível, ainda, considerar que a publicidade abusiva viola interesses múltiplos da sociedade, ao contrariar o ordenamento jurídico vigente e considerado como norteador das relações sociais (FEDERIGUI,
1999). Ou seja, além do fato de a obsolescência programada ser considerada uma conduta mercadológica dotada de aspectos os quais lesam tanto
os consumidores quanto os fornecedores, muitas vezes, os meios pelos
quais ela é efetivada, – publicidade –, também podem vir a ser abusivos
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ao considerar o artigo 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor e
causar danos aos consumidores. Quando isso ocorre, enseja a responsabilização civil dos envolvidos na medida de sua participação.
3.2 Responsabilidade civil referente à obsolescência programada
Posteriormente à análise acerca dos princípios norteadores das relações de consumo, em especial sobre o princípio da durabilidade, e à análise da prática abusiva, é de extrema importância fundamentar a responsabilidade civil referente à obsolescência programada dos smartphones por
meio da proteção de vício oculto (artigo 18, caput, Código de Defesa do
Consumidor). Assim, ao que se refere ao vício do produto ou do serviço,
o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor não menciona qual seria
a espécie de responsabilidade civil a ser enquadrada, uma vez que não
explicita o termo “independente de culpa”.
Entretanto, se a exigência sobre a demonstração de conduta (dolo ou
culpa) do agente não estiver comentada, poderá incorrer no dever objetivo de indenizar, em razão da responsabilidade objetiva ser um critério
geral dentro do microssistema consumerista (NERY JUNIOR; ANDRADE NERY,
2003)
. Dessa forma, toda indenização derivada da relação de consumo sujeita-se à responsabilização civil objetiva, exceto quando o Código prevê
expressamente o contrário – v.g. artigo 14, §4°, Código de Defesa do Consumidor).
Apesar de o Código ser omisso quanto à regulamentação da obsolescência programada, uma das formas mais eficazes de fazer seu enquadramento é por meio da utilização do vício oculto para com os aparelhos,
tendo em vista que o produto torna-se obsoleto quando deixa de atender
aos fins que o fornecedor propôs (artigo 18, §6°, Código de Defesa do
Consumidor), ou quando o fabricante fornecedor usa deliberadamente
a própria engenharia para diminuir a vida útil do produto com o fito de
induzir o consumidor a compra repetitiva e antecipada. No caso, pode-se
entender que o produto tem uma falha ou erro de projeto, que pode ser
originado de um vício oculto (FERREIRA, 2018).
Sendo assim, o vício oculto tem características duvidosas, por isso
que o problema só será considerado oculto quando a verificação não for
possível no mero exame do produto, bem como ainda quando não tiver
provocado impropriedade ou inadequação ou diminuição do valor do
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produto (NUNES, 2018). O vício se manifesta somente com o uso ou com
a experimentação do produto, por isso demora determinado período para
ser definitivamente identificado (MARQUES, 2016).
Com efeito, mesmo baseado no princípio da durabilidade, verifica-se que não existe no Código de Defesa do Consumidor nenhuma obrigação/imposição do fornecedor fabricante em introduzir produtos com um
prazo mínimo de vida útil, muito menos em introduzir no mercado de
consumo um produto cuja vida útil seja mais longa que a versão anterior.
Ou seja, o legislador consumerista não fixou expressamente nenhuma
punição ou mecanismo de reparação no caso de redução deliberada da
vida útil do produto. Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor
permite a proteção contra a obsolescência programada apenas por meio
de princípios, mas o caminho mais eficaz para oferecer a devida reparação
ao consumidor é mediante à constatação do vício oculto ou, mais ainda, à
constatação da prática abusiva, violando o artigo 39 do Código de Defesa
do Consumidor.
4. CONSUMO EXCESSIVO DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA COMO COROLÁRIO DA CONCORRÊNCIA
DESLEAL
Ao considerar a necessidade da análise da obsolescência programada
dentro do mercado de consumo, o primeiro subtópico tratará da definição de consumo e demonstrará a relação de obsolescência programada
com consumo excessivo, relacionando como as teorias de filósofos da Escola de Frankfurt assemelham-se ao consumismo do século XXI. Mais
adiante, no subtópico posterior será analisado como tal prática prejudica
o andamento das relações entre os próprios fornecedores, ao promover a
concorrência desleal ocasionada pela prática obsolescência no mercado.
4.1 Consumo excessivo devido à obsolescência programada
No que se refere ao consumo dentro das relações econômicas, pode
ser entendido como um conjunto de processos socioculturais e, por vezes,
psicológicos, cuja apropriação dos produtos e seu uso é realizada (CANCLINI, 1999). Sob tal ponto, as grandes transformações socioeconômicas,
– v.g. as transações de mercado operadas pelas corporações multinacionais, as novas características de “acumulação flexível do capital” (HAR-
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VEL, 1994), os meios de comunicação de massa, a publicidade abusiva a
incorporar novos conceitos sobre as necessidades dos consumidores, mas
também as propensões sociais e psicológicas, como o individualismo e
o impulso de realização pessoal por meio da autoexpressão, a busca de
segurança e identificações coletivas (MANCEBO et al., 2002) –, fizeram
com que o consumo em excesso, mais precisamente chamado de consumismo, fosse norteador das relações sociais, aumentando a disseminação
da prática da obsolescência programada.
Sendo assim, o produto se tornou uma ilusão quando o consumidor
passou a ser cegamente guiado por necessidades provocadas e incentivadas pelo sistema capitalista. Naturalmente, os fornecedores criam o produto como resultado direto da sua força de trabalho, representada pelos
seus funcionários; mas de uma forma mais complexa, o fornecedor em
questão cria o produto o qual influenciará o consumo em excesso, com
determinado mistério em sua origem e atiçador no que se refere desejo
humano (MARX, 1980). Ou seja, uma relação de consumo definida e estabelecida pelos fornecedores assume uma forma fantasmagórica na qual
o produto é visto apenas como um bem de consumo que deve ser comprado de maneira deliberada e sem limites pelo consumidor influenciado
pela publicidade.
Dessa forma, o que determina, na prática, o valor do produto é a
proporção com que ele é disponibilizado no mercado de consumo – oferta e procura. A produção em massa provocada pela formação social cujo
processo de disseminação publicitária do produto domina o indivíduo
consumidor é considerada pelo fornecedor como algo completamente
natural. De forma semelhante, então, a obsolescência programada é resultado da necessidade do consumidor de comprar produtos ilusoriamente
atualizados aliada à premência de venda do fornecedor.
Os primeiros pensadores da Escola de Frankfurt transformaram o
pensamento marxista supracitado em um critério basilar para o estudo
do consumo, ao considerar que algumas produções frankfurtianas tomavam corpo no espectro da nova estética e da nova psicologia à sociedade: a ideia de que a produção de massa deveria significar o consumo em
massa (MARCUSE, 1968). Em outras palavras, o consumo em excesso
provocado pelas práticas publicitárias, as quais têm tomado base na nova
psicologia do consumo, estimularam o desenvolvimento ilícito, do ponto
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de vista jurídico, da programação da obsolescência dos produtos dentro
do mercado, que obriga o consumidor a substituir determinados bens em
virtude da diminuição da sua vida útil.
Dessa forma, a diluição dentro dessas relações dá origem à cultura
de massa, – que se origina da arte leve da caraterística do divertimento e
nasce da massificação da arte erudita –, está destinada a todo e qualquer
indivíduo dentro do mercado de consumo, provocando a compra excessiva e a substituição antecipada dos produtos (MANCEBO et al., 2002).
Após Marx e os frankfurtianos terem demonstrado a formação da
lógica dentro da sociedade industrial, bem como as suas consequências
para o indivíduo consumidor, Baudrillard (1995) tratou diretamente da
sociedade de consumo de forma individual. O pós-marxista, então, declarou o fim da produção como princípio norteador da sociedade, – modelo
oriundo do sistema industrial de produção de massa, fordista, instaurado
entre os séculos XX e XXI –, e considerou que os problemas de motivação
e de produção dos produtos se encontram em primeiro plano.
Assim, a alienação social é fundamentada e desenvolvida na naturalização do consumo, ao considerar que esse não é mais apenas de objetos,
mas de signos cuja obediência é calcada em uma lógica própria, de modo
que os produtos consumidos deixam completamente de estar em conexão
com qualquer função ou necessidade predefinida e passam a apresentar
características de conforto e bem-estar, dominando o comportamento do
consumidor que age inadvertidamente para a compra e, por fim, faz com
que a posse do produto seja mais importante do que a sua função pode
vir a proporcionar (FEATHERTONE, 1995). A essência, portanto, da obsolescência programada é basicamente alicerçada nessa característica de
apego pela posse do bem de consumo disseminada pelas ardilosas campanhas publicitárias patrocinadas pelo fornecedor.
4.2 Concorrência desleal provocada pela obsolescência programada
A concorrência desleal é um conjunto de condutas do fornecedor
que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar os consumidores do
concorrente. A concorrência desleal tem característica instrumental, à
medida que se caracteriza pelos meios ilícitos adotados pelo fornecedor
para angariar consumidores em detrimento dos demais concorrentes (FAZZIO JUNIOR, 2016). Portanto, é um desvio de conduta moral social, com
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violação dos princípios da honestidade comercial, da lealdade, dos bons
costumes e da boa-fé, e não está presente no simples alcance dos consumidores, mas na maneira como se busca esse fim (ALMEIDA, 2009); os
meios.
A livre concorrência é parte fundamental das atividades dentro do
mercado de consumo para alavancar a economia e é enquadrada, ainda,
como princípio basilar da ordem econômica e financeira do país, uma vez
que a concorrência regularmente praticada beneficia tanto o consumidor,
cuja tendência é de adquirir produtos e serviços de boa qualidade por preços mais baixos, como do fornecedor, o qual poderá maximizar a oferta
(PIMENTEL, 2010).
Esse princípio vem disposto no artigo 170, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988, antes da garantia da promoção da defesa do consumidor
(artigo 170, inciso V, Constituição Federal). Aliado a isso, concede-se a
liberdade ao fornecedor para fins de exercício de qualquer atividade; ela
é fundamental para a caracterização da concorrência, uma vez que é a
partir dela que surgem outros fornecedores fabricantes com o objetivo de
colocarem produtos com as mesmas funcionalidades dentro do mercado
de consumo, permitindo que o consumidor possa fazer suas escolhas baseado nas suas necessidades (ALMEIDA, 2004).
Conduto, por diversas vezes, a liberdade atribuída ao fornecedor
precisa ter algumas limitações para que o pleno desenvolvimento igualitário seja efetivado. No que se refere à obsolescência programada dos smartphones, o fornecedor tem acesso aos dados dos seus consumidores para
garantir que o produto comece a falhar no momento correto ou de forma
pré-programada – v.g. quando um smartphone apresenta problemas de
desempenho em virtude da justificativa que a bateria precisa ser mantida
por mais tempo (IDEC, 2019). Um fato como esse prejudica o desenvolvimento igualitário dos fornecedores no mercado, devido à vantagem que
o praticante da obsolescência tem em detrimento do que desenvolve suas
atividades de forma lícita.
Apesar, então, de a vantagem estar definida, a diferenciação da concorrência leal e desleal é um tanto quanto complicada. Em ambas, o fornecedor prejudica os seus concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, partes do mercado que haviam conquistado. Quanto aos efeitos
produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também identifi-
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cam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e inidôneos
de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim,
pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva (ULHÔA, 2018). Assim, a concorrência
desleal dentro da prática da obsolescência programada, em exemplo dos
smartphones, é caracterizada como prática ilícita e passível de responsabilização.
Sendo assim, é importante notar que a concorrência desleal impede
que o pleno desenvolvimento igualitário seja efetivado dentro do mercado
de consumo, bem como prejudica a liberdade dos fornecedores fabricantes concorrentes (SEN, 2000), atrapalhando os que promovem suas atividades de maneira lícita.
5. CONCLUSÃO
A obsolescência programada constitui uma prática em favor da sociedade mercadológica, a qual objetiva reduzir o ciclo de vida dos produtos e incitar o consumo paulatino, ao incrementar o novo e, consequentemente, diminuir a durabilidade dos produtos existentes no mercado. É
uma estratégia estabelecida, por vezes, mediante à captação dos dados dos
smartphones, por exemplo, para fins de redução de vida útil por falhas
ou defeitos na bateria ou no sistema operacional, mas que também pode
ocorrer por meio de uma predefinição na fase de fabricação do produto
em questão.
Ao aparecer de três maneiras distintas, – qualidade, funcionalidade
e desejabilidade –, a obsolescência programada foi analisada por intermédio do conceito da obsolescência de qualidade, a qual ocorre no planejamento para defasar o produto antes do momento real. Ou seja, é uma
programação realizada no produto, em questão, o smartphone, para que
ele deixe de funcionar da maneira devida após um determinado período
de uso, inferior à expectativa.
Para explicar a prática da obsolescência programada, foi utilizado
a definição da psicologia do consumo no que tange às práticas empiricamente testadas especificamente a partir da psicologia comportamental
para a captação dos consumidores. Visto isso, é importante informar que
não adianta que a obsolescência seja programada, – v.g. que a vida útil de
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produtos seja propositadamente reduzida –, se as campanhas publicitárias
patrocinadas pelos fornecedores não forem capazes de influenciar os consumidores para a aquisição antecipada do mesmo produto em uma versão supostamente melhor e atualizada. Nesse âmbito, torna-se relevante a
configuração da relação de consumo por equiparação, nos termos do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que ocorre quando alguém é
exposto à uma comunicação de natureza publicitária, independentemente
do fato dessa ter sido ou não construída no sentido de criar uma necessidade de consumo antes inexistente, ou simplesmente para divulgar as
características de um determinado produto que está sendo inserido no
mercado.
Mais ainda, o Código de Defesa do Consumidor não regulamentou expressamente a obsolescência programada como prática abusiva a
qual pode vir a lesar tanto o consumidor como os demais fornecedores
dentro do mercado de consumo. Não obstante, apesar de o Código ainda
ser omisso, não há impossibilidade de regulação desse tipo de atividade
por parte do microssistema de proteção e defesa do consumidor, uma vez
que a inexistência de previsão específica expressa a respeito dessa prática
não prejudica totalmente a regulação. Isso ocorre porque todas as práticas
abusivas estão sujeitas aos princípios instituídos pelo Código, tanto no
que se refere à abusividade quanto à constatação do vício, seja ele oculto
ou não.
Outrossim, restou perceptível que a prática da obsolescência programada foi diretamente influenciada pela necessidade de evolução do
sistema capitalista e da ilusória percepção de que o produto perdeu a sua
função de bem de consumo com o passar do tempo, ao ser considerado um objeto de desejo por parte dos consumidores em relação ao seu
meio social. Sob esse viés, a publicidade funciona como norteadora dessa
relação de descrédito psicológico do produto, uma vez que influencia e
persuade o consumidor à antecipação da compra de um novo produto em
versão supostamente melhor e atualizada com o intuído de alavancar as
vendas e, consequentemente, aumentar os lucros dos fornecedores.
À vista disso, além de lesar os consumidores, os quais ficam obrigados a substituir o seu aparelho em decorrência das falhas técnicas programadas, os fornecedores concorrentes estão em desvantagem em virtude
do desenvolvimento desigualitário proporcionado pela captação dos con-

330

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

sumidores para comprarem novamente o seu produto atualizado e, teoricamente, sem novas falhas. Além de ser considerada uma prática abusiva
nos termos do artigo 39 no Código de Defesa do Consumidor, a obsolescência programada também funciona como instrumento de desequilíbrio
dentro do mercado concorrencial.
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RESUMO:
O objetivo do presente trabalho é estudar a eficiência do Poder Judiciário, relacionada ao seu financiamento público, assim como, as possibilidades de se
amenizar o quadro de crise estrutural da Jurisdição.
Para tanto, foi analisada sua gestão financeira e orçamentária, as razões para sua crise de eficiência, bem
como algumas possíveis alternativas para seu aprimoramento. Parte-se da hipótese de que a crise de
eficiência do Poder Judiciário não é ocasionada pela
falta de recursos financeiros, mas, sim, em decorrência de fatores procedimentais e burocráticos que
promovem a lentidão e o acúmulo de processos. Para
a coleta de informações, escolheu-se a pesquisa bibliográfica, nos referenciais específicos relacionados
a cada subtema, e documental, na legislação aplicável
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à espécie. Utilizou-se, na escrita, o procedimento dedutivo. Justifica-se o
estudo pela necessidade de superar a crise pela qual passa o Poder Judiciário brasileiro na atualidade, especialmente no que tange à questão
orçamentária. Concluiu-se pela necessidade de entronização estrutural
de conceitos da administração privada, como a gestão por resultados e
a economicidade, de modo a possibilitar o aprimoramento da gestão do
Poder Judiciário, diminuir o acúmulo de demandas e acelerar a resolução
dos conflitos.
ABSTRACT:
The objective of this paper is to study the efficiency of the judiciary,
related to its public funding, as well as the possibilities to soften the Jurisdiction structural crisis framework. To this end, we analyzed its financial
and budgetary management, the reasons for its efficiency crisis, as well as
some possible alternatives for its improvement. It is part of the hypothesis
that the judiciary efficiency crisis is not caused by lack of financial resources, but rather due to procedural and bureaucratic factors that promote
slow and the backlog of cases. For the collection of information, the bibliographic research was chosen, in the specific references related to each
sub-theme, and documentary, in the legislation applicable to the species.
In writing, the deductive procedure was used. The study is justified by the
need to overcome the crisis that the Brazilian Judiciary is going through
today, especially with regard to the budget issue. It concluded the need for
structural enthronement concepts of private management, such as managing for results and the economy, to enable the improvement of the
judiciary management, reduce the accumulation of demands and hasten
the resolution of conflicts.
RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es estudiar la eficiencia del Poder Judicial, en relación con su financiación pública, así como las posibilidades
de facilitar el marco de crisis estructural en la Jurisdicción. Con este fin,
se analizó su gestión financiera y presupuestaria, los motivos de su crisis
de eficiencia, así como algunas posibles alternativas para su mejora. Se
parte de la hipótesis de que la crisis de eficiencia del poder judicial no es
causada por la falta de recursos financieros, sino más bien por factores
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procesales y burocráticos que promueven la lentitud y la acumulación de
demandas. Para la recolección de información, se eligió la investigación
bibliográfica, en las referencias específicas relacionadas con cada subtema,
y documental, en la legislación aplicable a la especie. Por escrito, se utilizó
el procedimiento deductivo. El estudio se justifica por la necesidad de superar la crisis que el Poder Judicial brasileño está experimentando actualmente, especialmente con respecto al tema del presupuesto. Se concluyó
que existe la necesidad de una entronización estructural de los conceptos
de administración privada, como la gestión por resultados y la economía,
a fin de permitir la mejora de la gestión del poder judicial, reducir la acumulación de demandas y acelerar la resolución de conflictos.
PALAVRAS-CHAVE:
Poder Judiciário; Financiamento Público; Crise Estrutural; Gestão
por Resultado; Economicidade.
KEYWORDS:
Judiciary; Public Financing; Structural Crisis; Management through
Results; Economicity.
PALABRAS CLAVE:
Poder Judicial; Financiamiento Público; Crisis estructural; Gestión
por resultados; Economicidad.
INTRODUÇÃO
O objetivo do presente trabalho é o estudo da eficiência do Poder
Judiciário, relacionada ao seu financiamento por meio de verbas públicas,
bem como as possibilidades de se amenizar o quadro de crise estrutural
da Jurisdição, especialmente no que tange às prerrogativas processuais da
fazenda pública.
O trabalho foi construído a partir de pesquisa bibliográfica, nos referenciais especificamente relacionados aos temas abordados, especificamente em livros e artigos científicos, bem como documental, na legislação
aplicável à espécie. Na escrita, foi utilizado o procedimento dedutivo.
O presente trabalho foi dividido em quatro partes. Na primeira, foi
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estudada a necessidade de aplicação de mecanismos de gestão ao Poder Judiciário. A seguir, foram estudadas as finanças do Poder Judiciário,
a questão orçamentária, a gestão orçamentária por meio do Conselho
Nacional de Justiça. Além disso, foram estudados os gastos do Poder Judiciário e as infrações praticadas em relação à Lei de Responsabilidade
Fiscal. Após, foi estudada a crise (de eficiência) do Poder Judiciário. Ao
final, foi trabalhada a necessidade de aplicação, à estrutura judicial, da
economicidade e da gestão por resultados.
Justifica-se o presente estudo, em decorrência da necessidade de
superar a evidente crise pela qual passa o Poder Judiciário brasileiro na
atualidade, especialmente no que concerne à questão orçamentária. Concluiu-se pela necessidade de entronização estrutural de conceitos da administração privada, como a gestão por resultados e a economicidade.
1. PODER JUDICIÁRIO E GESTÃO PÚBLICA
O Judiciário, especialmente no Brasil, mais do que um dos Poderes
estatais, é uma instituição necessária para o ideal popular de democracia.
Em decorrência do desamparo econômico e assistencial, a Justiça se tornou o superego da sociedade, da forma como demonstrou Ingeborg Maus.
A ideia de regressão que caracteriza o desenvolvimento do aparelho judicial estatal do século XX em face do ideal de autonomia das concepções constitucionais do século XVIII, requer o entendimento de que a
confusão entre o domínio da lei e a soberania do povo transformou a ideia
de domínio em autolegislação (MAUS, 2000, p. 187).
Mais tarte, com o processo legal, o cidadão passou a experimentar
o que lhe foi “proibido”, aprendendo a deduzir para o futuro o “permitido” a partir das decisões dos tribunais. Os espaços de liberdade anteriores se transformaram em produtos de decisão judicial fixados caso a caso
(MAUS, 2000, p. 187).
Entre as teorias da metodologia jurídica hoje predominantes, quase
desapareceu o condicionamento legal-normativo da Justiça sob o peso de
orientações teleológicas, analógicas e tipológicas ou de procedimentos
tópicos, finalísticos, eficacionais e valorativos, e da escolha pelo juiz do
“método adequado”, dentre outras concepções (MAUS, 2000, p. 192).
Essa tendência é apoiada por uma avaliação popular da Justiça que
deriva de sua arcaica matriz antipatriarcal, que resulta em sua função
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de instância assecuratória e de ipsa da liberdade (MAUS, 2000, p. 193),
quadro que acaba por ser agravado pela complexificação dos problemas
que caracterizam o convívio social.
Um dos principais instrumentos de condicionamento da atividade
jurisdicional é a denominada ética dos precedentes, que se relaciona às
decisões que, em decorrência de seu conteúdo, são capazes de vincular as
decisões judiciais acerca de um determinado tema. Trata-se de um sistema que surgiu, no direito brasileiro, com o atual Código de Processo Civil.
Mesmo que os precedentes tenham sido fundamentais para se desenvolver a common law, o staredecisis se sustenta na igualdade, na segurança e na previsibilidade, não se confundindo os dois conceitos, até
porque este surgiu no curso do desenvolvimento daquele, “[...] para, sobretudo, dar segurança às relações jurídicas” (MARINONI, 2011, p. 99).
Ao advogado não resta alternativa que não informar o seu cliente de
que o Judiciário já decidiu e tem decidido acerca de seu problema de variadas formas, “[...] fica a parte com a viva impressão de que deve propor
a demanda, arriscando obter uma decisão favorável” (MARINONI, 2011,
p. 181).
O autor da ação deve, nesse contexto, pensar como um apostador.
O distribuidor judicial se torna “[...] uma espécie de roleta, cujo último
sopro determinará a sorte do litígio. Há nítida possibilidade de o Judiciário ser visto como casa lotérica, em que a aposta seja conveniente, mesmo
pagando-se alto” (MARINONI, 2011, p. 181).
O estabelecimento dos precedentes vinculantes pode ser capaz de
ao menos diminuir o número de processos judiciais, tendo em vista que
são capazes de conferir alguma previsibilidade ao litigante acerca da procedência ou não de sua demanda, fazendo com que, ao menos tenha que
proceder à análise de custos e benefícios acerca da propositura de uma
demanda.
Ocorre que a estrutura jurisdicional demanda custos gigantescos,
que crescem ano após ano, especialmente em decorrência do aumento
qualitativo e quantitativo das demandas submetidas ao Poder Judiciário.
Apesar dos novos desafios, constantemente apresentados à Justiça, esta
pouco se modificou nas últimas décadas.
Em uma sociedade de massificada complexa, competitiva e veloz, a
engrenagem estatal não basta, de maneira que o Judiciário, em decorrên-
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cia de suas características e de sua dependência orçamentária, aliadas a
um modelo ultrapassado e sem planejamento eficaz, reflete esse distanciamento de forma clara (TEIXEIRA, 2001, p. 37-38).
Nesse sentido, o Poder Judiciário é “[...] uma máquina pesada e hermética, sem as desejáveis dinâmica, transparência e atualidade” (TEIXEIRA, 2001, p. 39), não refletindo, portanto, a eficácia que a população
poderia esperar de uma estrutura tão cara, na qual se depositam tantas
esperanças.
É de se destacar, todavia, que os membros do Poder Judiciário
atribuem os fracassos dessa estrutura não ao anacronismo ou à falência
dos métodos arcaicos, mas, sim, à falta de recursos financeiros e à carência
de medidas legislativas que permitam a superação da referida crise
estrutural.
A maioria dos juízes entende que os problemas decorrem muito
mais da falta de recursos materiais ou da legislação do que de deficiências
internas à instituição ou do comportamento de seus membros, de modo
que os obstáculos ao seu bom funcionamento seriam, sobretudo, fatores
externos à magistratura (SADEK, 2010, p. 20).
Sobre esses, os juízes têm pouco controle ou responsabilidade, de
maneira que, dentre as deficiências, aparece em primeiro lugar a falta de
recursos materiais (86% de indicações). Os juízes afirmam que as carências materiais afetam a aplicação da justiça, e que a solução não depende
do Judiciário (SADEK, 2010, p. 20).
Vários juízes frisaram que o Executivo aloca verbas irrisórias no
Judiciário, impedindo a existência de uma justiça mais ágil e eficiente,
enquanto a extensão das comarcas, a curta permanência dos juízes nas
comarcas e as insuficiências de sua formação profissional, seriam itens
menos problemáticos. (SADEK, 2010, p. 20).
É de se questionar, todavia, se toda a infinidade de problemas
identificados em relação à atuação do Poder Judiciário poderia ser
solucionada pelo aumento da injeção de verbas públicas no orçamento
desse órgão, especialmente em decorrência do caráter estrutural da crise
da jurisdição.
2. AS FINANÇAS DO PODER JUDICIÁRIO
Em decorrência de sua independência, o Poder Judiciário tem sua
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autonomia administrativa e financeira assegurada pela Lei Maior, até
mesmo para que não reste vinculado ao Executivo, de maneira que não
seja comprometida a ideia de imparcialidade que define a própria função
jurisdicional.
O Art. 99 da Constituição Federal afirma que, “[...] ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira”. Seu §1º determina que os tribunais deverão elaborar “[...] suas propostas orçamentárias
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na
lei de diretrizes orçamentárias”.
Trata-se, aqui, do chamado princípio da autogestão do Poder Judiciário, que afirma que aos Tribunais cabe o conhecimento acerca de suas
necessidades financeiras, assim como, a comprovação das quantias das
quais necessitam para que a atividade jurisdicional seja prestada a contento.
O §2º determina que “[...] o encaminhamento da proposta, ouvidos
os outros tribunais interessados, compete”, na União, aos Presidentes do
STF e dos Tribunais Superiores e, “[...] no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a
aprovação dos respectivos tribunais”.
Seu §3º afirma que, caso os órgãos referidos no §2º não encaminhem
suas propostas no prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias,
o Executivo considerará, para a consolidação da proposta orçamentária
anual, os valores aprovados pela lei orçamentária vigente, de acordo com
os limites estipulados no §1º.
Caso as propostas se encontrem em desacordo com os limites determinados pelo § 1º, o Executivo fará os necessários ajustes voltados à
consolidação da proposta. O §5º ressalta que a execução orçamentária
não realizará despesas ou assumirá obrigações além dos limites da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, salvo por meio de créditos suplementares ou
especiais (§4º).
Demonstra-se, desse modo, que a proposta orçamentária é vinculante após a sua aprovação, de forma que os valores devem ser obrigatoriamente remetidos aos Tribunais, sem que exista a necessidade de abertura
de créditos especiais ou suplementares, nem de alocação extraordinária
de verbas.
As propostas devem “[...] tomar a forma de lei em sentido formal, ou
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seja, não basta o ato administrativo do Poder Judiciário. Assim, a Proposta
elaborada no seio do Poder Judiciário deve ser encaminhada ao respectivo
Poder Legislativo”. Em qualquer caso é necessário ouvir os tribunais interessados (TAVARES, 2012, p. 43).
No âmbito estadual, a iniciativa de encaminhamento das propostas
e demais proposições é reservada ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Assim, “[...] as proposições normativas referentes à gratuidade ou redução
dos valores dos emolumentos deverão ser apresentadas necessariamente
pelo Tribunal de Justiça”, por seu Presidente (TAVARES, 2012, p. 43).
Autonomia financeira significa que o Poder Judiciário elabora sua
proposta orçamentária dentro de parâmetros e orientações válidas, no
contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, remetidas ao respectivo
Chefe do Executivo, que é exclusivamente competente para apresentar,
ao Parlamento os projetos de leis orçamentárias (TAVARES, 2012, p. 76).
O art. 168 da Constituição, ao fixar prazos para a destinação de recursos a cada Poder, reforça sua autonomia financeira e sua independência em relação ao Executivo. Nos últimos anos, todavia, o Judiciário tem
relatado dificuldades orçamentárias para a consecução de seus objetivos,
até mesmo, para bem atender o cidadão (TAVARES, 2012, p. 76).
Fortalecer o Judiciário equivale a robustecer a cidadania, os direitos
humanos fundamentais e a consciência republicana, pois a boa prestação
dos serviços jurisdicionais exige que o abandono de alguns termos e teses
referentes à discussão orçamentária, tratando-a como uma guerra pelos
recursos (TAVARES, 2012, p. 76).
É necessário “[...] privilegiar as próprias prioridades constitucionais,
o que significa a priorização dos serviços públicos essenciais, a serem
imediatamente alçados aos primeiros patamares na destinação das verbas
públicas” (TAVARES, 2012, p. 76), mesmo porque a jurisdição é, sim, um
serviço público essencial.
Mais do que isso, de nada adiantariam os gigantescos poderes
atribuídos ao Poder Judiciário pela Constituição e por grande parte da
legislação processual e material sem que restasse garantida a imparcialidade dos magistrados e dos serventuários da Justiça, que seria arruinada
pela dependência financeira do órgão.
O art. 99, afirmando a autonomia financeira dos Tribunais, compõe,
com os arts. 95 e 96, o plexo de disposições constitucionais que constro-

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

343

em as garantias institucionais do Poder Judiciário: o art. 95 trata das garantias funcionais da magistratura, enquanto o art. 96 dita a autonomia
orgânico-administrativa dos órgãos judiciais (MENDES; STRECK, 2013,
p. 1843).
São “[...] garantias imprescindíveis para a independência e imparcialidade dos órgãos jurisdicionais”. São, assim, “[...] pressupostos de
efetividade do direito fundamental à tutela judicial efetiva”. A autonomia financeira se refere à possibilidade de os Tribunais elaborarem suas
propostas orçamentárias (MENDES; STRECK, 2013, p. 1843).
Desse modo, é essencial que o Judiciário participe na fixação dos
limites de sua proposta orçamentária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal, já deferiu suspensão cautelar da vigência de disposições legais
fixadoras de limite percentual de participação do Judiciário no orçamento
do Estado sem a intervenção desse Poder (MENDES; STRECK, 2013, p.
1843).
Na execução orçamentária do exercício, não se poderá realizar despesas ou assumir obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante
a abertura de créditos suplementares ou especiais (MENDES; STRECK,
2013, p. 1843).
Dessa forma, o orçamento do Poder Judiciário deve compor as diretrizes financeiras de cada uma das pessoas jurídicas de direito público às
quais se relacionam, - União, Estados e Distrito Federal -, pois, apesar de
sua autonomia constitucionalmente consagrada, ainda devem obedecer
aos ditames legais apropriados à espécie.
2.1. O poder judiciário e os orçamentos públicos
A concretização do direito financeiro, em conformidade com os ditames constitucionais, depende de uma diversidade de instrumentos legislativos, voltados ao planejamento das receitas e despesas públicas. Aqueles
que mais se destacam, são: o Plano Purianual (PPP); a Lei Orçamentária
Anual (LOA); e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Dentre esses, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é extremamente relevante para a efetiva previsão das ações de Governo, pois é, na verdade,
“[...] o instrumento mais importante no planejamento do comportamento
das finanças públicas, e verdadeiro norteador da elaboração do Orçamen-
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to” (JUND, 2006, p. 103).
A execução orçamentária e financeira poderá se realizar ou não no
decorrer do exercício financeiro, por meio da efetiva arrecadação de receitas e da realização de despesas. Essa programação deve ser realizada com
cautela, pois a execução da despesa fixada na Lei constitui “[...] obrigações
que deverão ser pagas no futuro” (JUND, 2006, p. 366-369).
A constante necessidade de superávit na execução orçamentária, situação obrigatória na Lei de Responsabilidade Fiscal, estimula o gestor
a arrecadar o máximo possível, ao mesmo tempo em que economiza ao
máximo, para atender as exigências fiscais (JUND, 2006, p. 379). Dessa
forma, o orçamento do Judiciário deve constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Ocorre que a proposta formulada pelo Poder Judiciário não é capaz
de vincular o Poder Executivo, especialmente no que concerne aos valores
totais atribuídos a cada dotação. Até porque o Orçamento se volta justamente a alocar recursos finitos para suprir necessidades infinitas.
2.2. Os orçamentos e o Conselho Nacional de Justiça
A qualidade da gestão orçamentária do Poder Judiciário, no ano de
2004, por intermédio da Emenda Constitucional número 45, foi aprimorada pela superveniência do Conselho Nacional de Justiça que, como órgão regulador e fiscalizador da atividade podem ter uma percepção mais
próxima das necessidades financeiras dos órgãos jurisdicionais.
O Supremo Tribunal Federal entendeu, na ADI3367 de 2010, que são
duas as ordens de atribuições do Conselho Nacional de Justiça, de acordo
com a Emenda Constitucional 45 de 2004: o controle da atividade administrativa e financeira do Judiciário; e o controle ético-disciplinar de seus
membros (BRASIL, 2010, n.p.).
O controle de suas finanças, todavia, não atinge o autogoverno do Judiciário ou da totalidade das competências privativas dos Tribunais, “[...]
que continuarão a exercê-las todas com plenitude e exclusividade, elaborando os regimentos internos, elegendo os corpos diretivos, organizando
as secretarias e serviços auxiliares”, dentre outras (BRASIL, 2010, n.p.).
No mesmo sentido, praticará os atos necessários para a administração da justiça, de modo que esses órgãos não perderam “[...] o poder de
elaborar e encaminhar as respectivas propostas orçamentárias” (BRASIL,
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2010), mas contam, hoje, com o apoio dos estudos formulados e com a
fiscalização do Conselho Nacional de Justiça.
Em 11 de setembro de 2018, o CNJ aprovou a proposta orçamentária
para 2019, em relação ao Orçamento Geral da União, com previsão de
aumento de 4,82% em relação a 2018, atingindo R$49,9 bilhões. Para se
chegar a esse valor, foram acrescidos R$2,9 bilhões de compensação pelo
Poder Executivo com igual redução de despesas (ANDRADE, 2018).
Tal possibilidade foi autorizada pela Emenda Constitucional 95/2016
para os três primeiros anos de vigência do Novo Regime Fiscal, entre 2017
e 2019. A partir de 2020, todavia, “[...] o Judiciário contará apenas com o
limite calculado na forma dessa emenda, ou seja, as despesas pagas em
2016 corrigidas pela variação do IPCA” (ANDRADE, 2018).
O CNJ destacou que as despesas obrigatórias aumentaram significativamente em decorrência do impacto da parcela do reajuste aprovado
para os servidores pela Lei 13.317 de 2016, a ser implementada em 2019,
fazendo com que os gastos com pessoal e encargos sociais representem
77,8% dos custos do orçamento do Judiciário (ANDRADE, 2018).
Note-se, assim, que os gastos do Poder Judiciário aumentam diametralmente, ano a ano, de maneira que, inclusive, ultrapassa a desvalorização da moeda. Necessário aferir, no entanto, se a esses gigantescos custos corresponde uma prestação eficiente de serviços públicos ou se essas
despesas são subaproveitadas.
2.3. Os gastos do Poder Judiciário
Nota-se que o Poder Judiciário demanda um progressivo aumento
orçamentário, situação que se demonstra pelas propostas formuladas e
enviadas ao Poder Executivo pelos Tribunais, mesmo sob a fiscalização
do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que esse aumento de gastos não
reflete um aumento na qualidade dos serviços prestados.
A despeito do grande aumento dos gastos públicos com a Justiça, a
permanente lentidão se explica pelo também vertiginoso crescimento da
demanda, que faz com que os juízes continuem obrigados a julgar milhares por ano, quadro que não é amenizado nem mesmo pelos juizados
especiais (PINHEIRO, 2003, p. 149).
É de se notar que, dentre os diversos fatores que comprometem a
eficiência do Poder Judiciário, encontra-se a própria atuação material
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dos julgadores, que frequentemente decidem com base em fatores outros
que não a lei ou os precedentes fixados pelos Tribunais superiores, a
comprometer a estabilidade das relações pessoais e empresariais.
Além da falta de segurança jurídica, o Judiciário também influi no
Custo Brasil, em decorrência de sua influência na competitividade das
empresas brasileiras. Pesquisas mostram que os empresários brasileiros
avaliam o Judiciário como moroso, apenas relativamente imparcial e algo
imprevisível nas suas decisões (PINHEIRO, 2014, p. 154).
Esse desempenho impacta negativamente as decisões empresariais,
de maneira que uma melhoria substancial de desempenho aumentaria
em: 18,5% o volume de negócios; 13,7% nos investimentos; 12,3% na contratação de trabalhadores; 13,9% na proporção de atividades terceirizadas;
e 13,7% mais negócios com o setor público (PINHEIRO, 2014, p. 154).
Problemas institucionais, - corrupção, má qualidade da burocracia e
direitos de propriedade mal protegidos -, afetam o crescimento econômico, pois um ambiente de negócios marcados por regras não críveis pode
levar a baixos níveis de investimento e crescimento. Assim, o papel do Judiciário no Custo Brasil tende a aumentar (PINHEIRO, 2014, p. 154-156).
A atuação episódica do Poder Judiciário, mesmo que massificada
em decorrência da quantidade de demandas submetidas à Jurisdição, não
demonstra uma relação custo-benefício efetiva, tendo em vista que a estrutura é excessivamente custosa enquanto os resultados, além de ineficientes, acabam por prejudicar as possibilidades de crescimento econômico.
Isso porque o conjunto das instituições do sistema de justiça custa
muito caro para a sociedade brasileira. O Poder Judiciário, considerados
todos os diferentes ramos da justiça e todos seus níveis hierárquicos incluindo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) custaram globalmente, R$
62,3 bilhões em 2013 (ROS, 2015, p. 3).
Essa quantia era comparável ao orçamento anual do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e maior do que o Produto Interno Bruto (PIB) de doze estados brasileiros (individualmente considerados). Trata-se do “[...] mais alto orçamento por habitante dentre todos os
países federais do hemisfério ocidental” (ROS, 2015, p. 3-4)
Nessa época, o orçamento anual per capita do Judiciário brasileiro
equivalia a US$130,32 ou € 94,23,7, valores superiores aos de “[...] todos
os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
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mico (OCDE) com exceção apenas dos gastos de tribunais suíços (€122,1)
e alemães (€103,5)” (ROS, 2015, p. 4).
Essa diferença ser demonstra ainda maior na comparação com países do mesmo continente, por exemplo, em relação aos gastos chileno
(US$34,6), argentino (US$19,1) e colombiano (US$16,4), muitas vezes
inferiores aos praticados do Brasil, o que coloca o Judiciário brasileiro em
um estrato superior de despesas (ROS, 2015, p. 4-5).
Assim, a despesa é proporcionalmente muito alta em comparacão
à renda média inferior do país, comprovada por um cálculo simples: dividindo-se o orçamento total destinado ao Judiciário pelo total de casos
baixados, conclui-se que o custo por decisão judicial é, em média, de R$
2.248,93 ou € 691,98 no Brasil (ROS, 2015, p. 4-10).
Na Itália, porém, não passa de R$1.679,15 ou €516,66 e, em Portugal,
de R$2.093,98 ou €1.824,52. Desse modo, é necessário “[...] considerar
que o pêndulo orçamentário em relação ao Poder Judiciário tenha ido
muito longe, particularmente em um momento no qual o Brasil enfrenta
difíceis escolhas em relação ao seu equilíbrio fiscal” (ROS, 2015, p. 10-11)
Mais do que isso, os trade-offs entre gastos em programas sociais e
despesas nas diversas funções de governo “[...] se tornaram muito mais
claros ao longo das últimas décadas” (ROS, 2015, p. 11), de maneira que
as despesas do Poder Judiciário são desproporcionais tanto aos resultados
obtidos, especialmente se comparados aos gastos de outros países.
O aumento nos gastos estimados e efetivados pelo Poder Judiciário,
que aumentam progressivamente a cada ano, especialmente no que concerne àquelas relacionadas à remuneração de pessoal, comprometem o
enquadramento dessas despesas nos ditames da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
2.4. O Poder Judiciário e as infrações à responsabilidade fiscal
Não bastasse a constatação de que os gastos do Poder Judiciário são
excessivos em relação aos resultados, bem como de que são maiores do
que os constatados em outros países, as expensas não se enquadram nas
diretrizes constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente no que concerne às despesas com pessoal.
A LRF estabelece normas de finanças públicas dirigidas à responsabilidade na gestão fiscal, afirmando que essa pressupõe uma ação planejada
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e transparente, voltada a prevenir riscos e corrigir desvios que afetam o
equilíbrio das contas públicas (art. 1º e §1º) (BRASIL, 2000, n.p.).
Os §§2º e 3º do art. 1º afirma que as disposições da Lei obrigam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, compreendendo os
Poderes Executivo, Legislativo (e os Tribunais de Contas), o Judiciário e
o Ministério Público. Já o Art. 20 afirma que as repartições não poderão
exceder 6% (seis por cento) para o Judiciário (BRASIL, 2000, n.p.).
De acordo com os §§1º e 2º do art. 20 do Diploma, os limites para as
despesas com pessoal do Judiciário, a cargo de cada esfera, serão repartidos entre os órgãos proporcionalmente à média das despesas com pessoal,
“[...] em percentual da receita corrente líquida” (BRASIL, 2000, n.p.).
Trata-se de um instrumento legal essencial para a boa gestão financeira dos orçamentos públicos, especialmente para a repartição das verbas
entre os órgãos representativos dos Poderes estatais. Note-se que, além
das disposições acima, há dispositivos que tratam das proporções máximas e mínimas em relação a vários tipos de dotação.
A Lei de Responsabilidade Fiscal proporciona ao orçamento exercer
o papel que de fato deve ter em uma sociedade democrática, ou seja, uma
“[...] peça de controle do gasto público e de definição das prioridades da
sociedade, em termos de determinação do volume e do destino dos gastos” (NUNES, 2002, p. 13).
Isso somente é possível se se assegurar, “[...] em um orçamento realista, o equilíbrio entre receitas e despesas bem como os meios para o
financiamento dos gastos”. A administração da burocracia tradicional voltada a cumprir requisitos legais, não basta para atender às expectativas
dos cidadãos acerca da oferta de bens e serviços públicos (NUNES, 2002,
p. 13).
Desse modo, na atualidade, faz-se necessário buscar meios legais
para permitir uma administração gerencial dirigida ao alcance dos resultados pretendidos (NUNES, 2002, p. 37), de modo que seja possível
aprimorar a eficiência dos gastos públicos, em especial no concernente à
relação custo-benefício.
Necessário destacar que uma das principais disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal é aquela que se refere ao limite de gastos com
pessoal, que vincula todos os órgãos da Administração Pública direta e
indireta. No mesmo sentido, a LRF se dirige a prevenir que se gaste além
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das dotações disponíveis.
Ocorre que, no ano de 2018, o Judiciário foi o único dos três poderes
da União a não respeitar a regra que estabelece limite para o acréscimo
das despesas, ampliando seus desembolsos em 8,8%, só no primeiro semestre, variação mais alta do que os 7,2% permitidos pelo teto de gastos.
Ou seja, estourou o teto em 1,6% (KARAM, 2018, n.p.).
É de se notar a existência de outras fontes de custeio do Poder
Judiciário: as custas judiciais, os emolumentos extrajudiciais e os selos
emitidos na prática de atos notariais e registrais, assim como os fundos
especiais. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
buscou uma alternativa para diminuir custos.
A partir de 26 de novembro de 2018, as certidões eletrônicas do registro das distribuições judiciais passaram a ser feitas pelos serviços dos
Distribuidores, Contadores e Partidores, Serventias Oficializadas Mistas
do Estado do Rio de Janeiro, solicitada, emitida e validada por meio do
Portal Extrajudicial da CGJ (RIO DE JANEIRO, 2018, n.p.).
Solicita-se a Certidão Eletrônica por meio de formulário eletrônico a
ser preenchido pelas partes interessadas e, por sua emissão, serão devidos
emolumentos, pagos por meio de GRERJ Eletrônica gerada ao final do
pedido, de acordo com a nota integrante n.º 7, da Tabela 19 introduzida
pela Lei Estadual nº. 7128/2015 (RIO DE JANEIRO, 2018, n.p.).
É possível o pedido de gratuidade de certidão em razão de
hipossuficiência econômica, a serem requeridos diretamente à Serventia
que, após análise do requerimento, emitirá certidão física (RIO DE
JANEIRO, 2018, n.p.). Note-se, todavia, que, em vários lugares do país,
essas certidões são emitidas diretamente por intermédio dos sites dos
Tribunais.
Os emolumentos a serem pagos pela expedição dessas certidões não
são baixos, de maneira que essa exigência poderia comprometer o acesso
das pessoas ao próprio histórico judicial. Apesar disso, representa uma
economia (mesmo que pequena) no orçamento judicial, enquanto a arrecadação do Tribunal pode aumentar, por intermédio do foro extrajudicial.
3. A CRISE (DE EFICIÊNCIA) DO PODER JUDICIÁRIO
Os membros do Poder Judiciário tendem a atribuir a crise à falta
de estrutura material, decorrente da carência de dotações orçamentárias,
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que impede a modernização e, consequentemente, representa um grande
entrave ao aprimoramento da eficiência dos órgãos jurisdicionais.
Dalmo de Abreu Dallari, desembargador aposentado, afirmou que
a falta de estruturação material dos Judiciários estaduais, especialmente
no primeiro grau, decorrente de sua limitação orçamentária do Poder, faz
com que muitos juízes trabalhem em condições que não representam a
imensidão da responsabilidade social de sua função (DALLARI, 1996, p.
156-157).
Essa deficiência material parte das instalações físicas precárias, alcançando “[...] até as obsoletas organizações dos feitos: o arcaico papelório dos autos, os fichários datilografados ou até manuscritos, os inúmeros
vaivéns dos autos, numa infindável prática burocrática de acúmulo de documentos” (DALLARI, 1996, p. 157).
Evidentemente, todavia, que, na atualidade, é possível enxergar um
processo de modernização da estrutura jurisdicional, especialmente por
intermédio da implantação do processo judicial eletrônico. Não se vislumbra, todavia, uma melhora significativa no que concerne à grande
quantidade de processos ou à celeridade processual.
A diferença entre os problemas dos países e do Brasil é, basicamente,
de duas ordens: a justiça é percebida como problemática pela população,
pela classe política e pelos operadores do Direito; tem diminuído o grau
de tolerância com a baixa eficiência do sistema judicial, aumentado a corrosão de seu prestígio (SADEK, 2004, p. 6).
As instituições judiciais, apesar de há muito criticadas, saíram da
penumbra e passaram para o centro das preocupações, acentuando-se as
críticas e a queda nos índices de credibilidade. Assim, a peculiaridade do
caso brasileiro está na magnitude dos sintomas indicando a necessidade
de reformas (SADEK, 2004, p. 6).
São inúmeras as pesquisas de opinião retratando a insatisfação da
população com a justiça estatal, que mostram que a maioria dos entrevistados não confiam no sistema de justiça, considerando-o “ruim” ou “péssimo” quanto à sua agilidade. Mesmo os operadores do sistema de justiça
reconhecem as condições desfavoráveis (SADEK, 2004, p. 7).
A crise do Judiciário se relaciona à sua estrutura pesada, sem agilidade, incapaz de fornecer soluções em tempo razoável, previsíveis e financeiramente acessíveis a todos. Constata-se o expressivo descompasso
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entre a demanda e a oferta de serviços judiciais, em todos os anos em
todos os órgãos do Judiciário, salvo o STJ (SADEK, 2004, p. 20).
Nota-se, portanto, que a crise de eficiência do Poder Judiciário não
se relaciona apenas à carência orçamentária. Isso porque é acima de tudo
uma crise se expectativas. Como se viu acima, a jurisdição atua como superego de uma sociedade órfã, abandonada pelos demais órgãos de Poder.
Ocorre que o crescimento exacerbado da estrutura judiciária, que
“[...] oferta de mais do mesmo sob a óptica quantitativa”, por meio da incessante criação de novos órgãos, a demandar os correspondentes recursos humanos e materiais, engendra o gigantismo que exige parcelas cada
vez maiores do orçamento público (MANCUSO, 2011, pp. 52-53).
Essa exigência, todavia, “[...] induz a que esse aumento da oferta contribua para retroalimentar a demanda”, em decorrência de um demandismo judiciário excessivo, que é uma concausa para a crise do excesso
quantitativo de processos judiciais, que aumenta desde a Constituição de
1988 (MANCUSO, 2001, p. 53-54).
A partir da Carta, surgiu, no inconsciente coletivo dos brasileiros, a
propensão a entregar ao Estado a responsabilidade de diminuir conflitos,
fazendo do Judiciário um receptáculo imediato. O feedback da política
judiciária quantitativa é “[...] a generalizada decepção dos jurisdicionados
e no descrédito social na justiça estatal” (MANCUSO, 2011, p. 54-132).
Fomenta-se a contenciosidade no interior da coletividade, fortalecendo uma instalação gradual da cultura demandista, criando focos de
tensão com o Executivo, que é “[...] cada vez mais instado a disponibilizar
novos e maiores recursos orçamentários”, encontrando-se em oposição ao
verdadeiro sentido da cidadania (MANCUSO, 2011, p. 135).
Note-se, portanto, que a crise no Poder Judiciário resulta de uma
conjunção de fatores, tanto de ordem financeira quanto de origem social.
Ao mesmo tempo em que a estrutura se encontra sucateada, exigindo
sempre maiores gastos para sua manutenção, a demanda pela jurisdição
somente cresce.
Aliás, “[...] um dos sensos comuns mais presentes na vida do brasileiro é a certeza de que a Justiça não funciona”. Um dos principais fatores
para essa constatação é a lentidão e o acúmulo de processos, confirmado
pelo fato de que a taxa de congestionamento entre os anos de 2011 a 2015
apenas aumentou (WOLKART, 2019, p. 21-37)
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A definição e o respeito aos precedentes vinculantes e o uso crescente dos meios alternativos de solução de conflitos, “[...] são algumas
formas eficientes de diminuir drasticamente o número de casos novos”
(WOLKART, 2019, p. 46). Necessita-se, assim, de uma emergencial mudança no formato da gestão do Poder Judiciário.
4. A NECESSIDADE DA GESTÃO POR RESULTADOS
Diante do que restou exposto acima, faz-se necessário encontrar
soluções para que seja possível ao menos amenizar os efeitos dessa crise.
Um dos principais fatores para a permanência dessa situação de ineficiência é o anacronismo dos métodos judiciais, aliada à falta de formação gerencial dos membros do Poder Judiciário.
Apesar da modernização processual, a justiça brasileira continua
desacreditada aos olhos da sociedade. Apesar de ser algo lastimável, é
necessário reconhecer o regime organizacional caótico no qual os órgãos
jurisdicionais trabalham buscando solução para sua inaptidão para enfrentar o acúmulo de processos (THEODORO JÚNIOR, 2005, p. 26).
Não há o mínimo de racionalidade administrativa. Não existem
órgãos de planejamento e desenvolvimento dos serviços forenses. Não há
organização estatística útil para verificar onde e porque se entravam os
processos. Empiricamente, constata-se que, apesar das alterações legais,
a Justiça continua “rotineira e ineficiente” (THEODORO JÚNIOR, 2005,
p. 27).
Prossegue apegado a métodos arcaicos, o que faz com que o Judiciário seja o mais burocratizado dos Poderes estatais, o mais ineficiente na
produção de efeitos práticos, o mais refratário à modernização e o mais
ritualista, impotente, portanto, para superar a morosidade e o esclerosamento de suas rotinas operacionais (THEODORO JÚNIOR, 2005, p. 28).
Mazelas tão variadas e profundas não podem ser enfrentadas sem
“[...] conhecer-lhes as entranhas e reais dimensões”. Se a preocupação for
apenas reformar normas legais abstratas, produzir-se-á obras de arte que
se conservarão intacta nas bibliotecas dos operadores do processo civil
(THEODORO JÚNIOR, 2005, p. 32).
Desse modo, faz-se necessário conscientizar o Poder Judiciário e os
órgãos auxiliares da necessidade de modernização, impondo-lhes normas
voltadas a romper a rotina, a ineficiência, o anacronismo, a lerdeza e a
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injustiça (THEODORO JÚNIOR, 2005, p. 32-33), rompendo, portanto,
com o anacronismo que caracteriza a referida estrutura.
O ideário administrativo deriva de vários fatores observáveis no desempenho do Poder Judiciário, ou para perceber, “[...] por meio dos pífios resultados obtidos, como: pouco caso com avanços ou experiências de
sucesso obtidas em gestões anteriores”, que gera um permanente estado de
descontinuidade de seus processos e ações (CUNHA, 2009, p. 3).
A falta de clareza em relação à noção de desempenho, objetivos estratégicos e missão da organização, “[...] bem como da racionalidade na
alocação dos recursos orçamentários, aumentando extraordinariamente o
grau de incerteza da atividade” (CUNHA, 2009, p. 3) são determinantes
para a crise.
O Judiciário elabora seu orçamento, enquanto o Executivo reduz seu
montante, até porque “[...] não há, efetivamente, interesse político em se
ter um Judiciário forte”, pois os processos devem ser morosos, “[...] especialmente os que dizem respeito a atos de improbidade, processos criminais contra políticos, etc.”. (OLIVEIRA, 2014, p. 137).
O juiz não executa adequadamente o orçamento. Os Presidentes dos
Tribunais, mesmo ascendendo a tal cargo, não estudam adequadamente
a política, o orçamento e os quadros funcionais. Assim, deveria surgir a
figura do administrador judicial, que “[...] estruturaria cada fórum, saberia de suas necessidades, de suas emergências” (OLIVEIRA, 2014, p. 138).
Desse modo, por mais que a atividade jurisdicional se volte a garantir direitos fundamentais, é necessária a preocupação com os resultados,
preservando, ao menos no contexto da gestão, a ideia de economicidade,
estabelecendo, efetivamente, uma relação entre custos e resultados.
É necessário realizar o choque de gestão, voltado a implantar instrumentos utilizados na administração de organizações privadas, como o
planejamento estratégico, indicadores de eficiência, responsabilização pelos resultados, controle dentre outros (LIMA; FRAGA; OLIVEIRA, 2016,
p. 899).
Ocorre que esse processo de reforma transcorre em uma estrutura de burocracia profissional, cujo núcleo operacional é formado pelos
operadores, que executam o trabalho essencial para a organização, que
são especialistas treinados, autônomos e com controle sobre seu trabalho
(LIMA; FRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 899).
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Nesse núcleo operacional, os magistrados (operadores especialistas)
operam no topo de uma rígida hierarquia de poder centralizado, na qual
a gestão, como área meio, não recebe muita atenção. O juiz, todavia, é importante na comarca, pois seu trabalho não pode ser substituído (LIMA;
FRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 899).
Os servidores atuam para apoiaras atividades do juiz, que determina
a organização dos procedimentos e o próprio ritmo de trabalho, situação
que “[...] guarda semelhanças com a descrição da família patriarcal, organizada em torno do senhor de engenho, e remete aos traços de hierarquia
e personalismo” (LIMA; FRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 905).
Nessa hierarquização, o juiz é percebido pelos servidores como portador de um poder que extrapola a burocracia profissional, como “[...]
quase intocáveis e podendo fazer o que quiserem, inclusive determinar
atribuições e responsabilidades aos servidores, à revelia destes. A prática
social do mandachuva” (LIMA; FRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 907).
Desse modo, é necessário que o Poder Judiciário abandone os anacronismos que tem caracterizado a administração judicial ao longo de sua
existência, entronizando, portanto, os principais fundamentos de administração privada, a exemplo da economicidade e da gestão por resultados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Judiciário brasileiro é necessário para o ideal de democracia, especialmente em decorrência do desamparo econômico e assistencial, pois a
Justiça se tornou o superego da sociedade órfã, situação que acaba por ser
agravada pela complexificação dos problemas do convívio social.
A estrutura jurisdicional demanda custos crescentes, especialmente
em decorrência do aumento qualitativo e quantitativo das demandas judiciais. Apesar dos desafios constantemente apresentados à Justiça, o Judiciário não reflete a eficácia que a população espera dessa, na qual são
depositadas tantas esperanças.
Os membros do Poder Judiciário atribuem os fracassos não ao anacronismo dos métodos, mas à carência de recursos financeiros e de medidas legislativas que permitam superar a crise. Questiona-se se os problemas da jurisdição poderiam ser solucionados coma injeção de verbas,
especialmente por ser a crise da jurisdição uma questão estrutural.
Em decorrência de sua independência, o Judiciário tem autonomia
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administrativa e financeira assegurada pela Constituição, para que não
seja comprometida a imparcialidade que define a função jurisdicional. A
proposta orçamentária é vinculante após a sua aprovação. Assim, os valores devem ser obrigatoriamente remetidos aos Tribunais.
Essa remessa de recursos não pode ser vinculada à abertura de créditos especiais ou suplementares ou de alocação extraordinária de verbas,
por ser a jurisdição um serviço público essencial, pois de nada adiantariam os poderes atribuídos ao Poder Judiciário sem a garantia de imparcialidade dos magistrados e dos serventuários da Justiça.
O orçamento do Poder Judiciário deve compor as diretrizes financeiras de cada uma das pessoas jurídicas de direito público às quais se relacionam - União, Estados e Distrito Federal, bem como devem obedecer
aos ditames específicos, especialmente a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumento do qual o orçamento do Judiciário deve constar.
A proposta formulada pelo Judiciário não vincula o Executivo, especialmente quanto aos valores atribuídos a cada dotação, pois o Orçamento se volta a alocar recursos finitos para suprir necessidades infinitas. A
gestão orçamentária é, também, uma das várias atribuições do Conselho
Nacional de Justiça.
Ocorre que os gastos do Poder Judiciário aumentam ano a ano, ultrapassando a desvalorização da moeda. Ocorre que a esses custos não
corresponde uma prestação eficiente, tornando essas despesas subaproveitadas, de maneira que o aumento de gastos não reflete um aumento na
qualidade dos serviços.
Dentre os fatores que comprometem a eficiência do Poder Judiciário,
encontra-se a atuação material dos julgadores, que frequentemente deixam de decidir a partir da lei ou dos precedentes dos Tribunais superiores,
situação que compromete a estabilidade das relações pessoais e empresariais.
Um efetivo instrumento de condicionamento da atividade jurisdicional é a ética dos precedentes, relacionada às decisões que, em decorrência
de seu conteúdo, podem vincular as decisões judiciais sobre um determinado tema. É sistema que surgiu na common law, mas que se encontra
presente no direito brasileiro desde o atual Código de Processo Civil.
Os precedentes vinculantes podem diminuir o número de processos,
pois se encontram aptos a conferir certa previsibilidade ao litigante sobre
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a procedência ou não de sua demanda, determinando a necessidade de
se fazer uma análise de custos e benefícios sobre a propositura de uma
demanda.
A atuação do Poder Judiciário, mesmo com o aumento quantitativo
das demandas, não demonstra uma relação custo-benefício efetiva, pois
a estrutura é excessivamente custosa em relação aos resultados que, além
de ineficientes, prejudicam as possibilidades de crescimento econômico.
No mesmo sentido, as despesas do Poder Judiciário são desproporcionais em relação aos gastos de outros países e, apesar disso, aumentam
a cada ano, especialmente em relação à remuneração de pessoal, comprometendo o enquadramento das despesas nos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Existem outras fontes de custeio do Poder Judiciário, a exemplo das
custas, emolumentos extrajudiciais e selos emitidos em relação aos atos
notariais e registrais e os fundos especiais. Os membros do Poder Judiciário tendem a atribuir a crise à falta de estrutura material e de dotações
orçamentárias.
Esse quadro impediria a modernização, representado um entrave
ao aprimoramento da eficiência dos órgãos jurisdicionais. Na atualidade,
porém, é possível enxergar um processo de modernização estrutural, especialmente por meio intermédio da implantação do processo judicial
eletrônico.
Ocorre que não se nota uma melhora significativa quanto ao grande
número de processos ou à celeridade processual. Assim, a crise de eficiência do Judiciário não se relaciona somente à carência orçamentária,
até por se tratar, especialmente, de uma crise de expectativas, pois a jurisdição atua como superego de uma sociedade órfã.
Desse modo, a crise no Poder Judiciário resulta de vários fatores,
de ordem financeira e de origem social. A estrutura se encontra sucateada, exigindo gastos cada vez maiores para sua manutenção. Apesar disso,
a demanda pela jurisdição apenas cresce. Assim, é necessário encontrar
soluções para amenizar os efeitos da crise.
Necessita-se, na realidade, de uma emergencial mudança no formato
da gestão do Poder Judiciário, que deve se assemelhar àquela praticada na
administração privada, dirigida não apenas ao cumprimento das determinações constitucionais e infraconstitucionais, mas, também, ao estabele-
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cimento de metas e à obtenção de resultados.
Um dos principais fatores para a permanência da ineficiência é o
anacronismo dos métodos, aliada à falta de formação gerencial dos membros do Judiciário, de maneira que se faz necessária a preocupação com os
resultados, preservando, no contexto da gestão, a ideia de economicidade,
estabelecendo uma efetiva relação entre custos e resultados.
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fará uso da revisão bibliográfica a partir das bases selecionadas, revistas
nacionais, internacionais e normas. Espera acrescentar na problematização da luta feminina para uma real igualdade de direitos e deveres às mulheres.
ABSTRACT:
The general objective is to analyze the female minority and, specifically, to identify the existence of constitutional protection to women from
the 1891 Constitution until the current Constitution (1988), to answer to
what extent the Brazilian Constitution (1988) has protected the female
minority? It hypothesizes that there is constitutional protection for the
female minority insofar as there are inclusive provisions and incorporates
human rights treaties. To this end, it will make use of the literature review
from the selected databases, national and international journals and standards. It hopes to add to the problematization of women’s struggle for real
equality of rights and duties for women.
RESUMEN:
El objetivo general es analizar la minoría femenina y, específicamente, identificar la existencia de protección constitucional para las mujeres
desde la Constitución de 1891 hasta la Constitución actual (1988), para
responder en qué medida la Constitución brasileña (1988) ha protegido a
la minoría femenina. ? Se plantea la hipótesis de que existe una protección
constitucional para la minoría femenina en la medida en que existen disposiciones inclusivas e incorpora tratados de derechos humanos. Con este
fin, hará uso de la revisión de la literatura de las bases de datos seleccionadas, revistas y estándares nacionales e internacionales. Espera aumentar la
problematización de la lucha femenina por la igualdad real de derechos y
deberes para las mujeres.
PALAVRAS-CHAVE:
Dignidade humana; Direito das minorias; Direitos da personalidade;
Minorias e grupos vulneráveis.
KEYWORDS:
Human dignity; Minorities rights; Rights of the personality; Minori-
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ties and vulnerable groups.
PALABRAS CLAVE:
Dignidad humana; Derecho de las minorías; Derechos de la personalidad; Minorías y grupos vulnerables.
1. INTRODUÇÃO
A tutela constitucional às mulheres é tema de necessário debate e
problematização para uma real inclusão social, eis que exige a atuação
estatal, a exemplo, políticas públicas face à cediça violência doméstica. A
minoria feminina brasileira, por outro lado, tem conquistado durante o
Brasil República espaços tais como o direito ao voto, ingresso no ensino
superior, a liberdade para trabalhar e o ingresso na política, na medida em
que os movimentos de luta feminina crescem mundial e nacionalmente.
Registra-se que são movimentos sociais que, por vezes, foram omitidos
dos registros históricos, a suprimir a participação das mulheres na construção histórica social, razão pela qual os primeiros marcos escritos do
feminismo registram o século XIX, por vezes associados à ideia de igualdade propagada pelo século das luzes.
No Brasil pós-ditadura o Estado democrático de Direito foi posto a
assegurar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos em território nacional sem distinção de sexo e, assim, colocou a Constituição da
República Federativa do Brasil como guia para a tutela daqueles direitos
e garantias. De outra ponta, há um princípio fundamental para interpretação constitucional e base dos direitos humanos, fundamentais e de personalidade, qual seja, a dignidade da pessoa humana, conquistado após
o fim da Segunda Guerra Mundial. Diante desse cenário de proteção, o
presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: em
que medida a Constituição brasileira de 1988 tem tutelado a minoria feminina?
Levanta-se como hipótese que a atual Constituição (1988), por ter
sido promulgada após o rompimento com a época ditatorial, parece ter
acolhido a luta feminina pela igualdade de direitos e deveres, inclusive
tem um conhecido artigo que se inicia com a redação da igualdade de
todos perante a lei (art. 5º, caput). Assim, aparentemente há uma tutela
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constitucional à minoria feminina na medida em que tem previsões inclusivas e incorpora os tratados de direitos humanos, o que proporciona
uma grande e necessária atualização jurídica, isso porque, por minoria
feminina entende-se que se trata das mulheres e sua luta pela inclusão no
corpo social com o reconhecimento de igualdade em direitos e deveres,
bem como o exercício desses.
O presente estudo tem por objetivo geral analisar a minoria feminina
e, especificamente, objetiva identificar a existência da tutela constitucional
destinada às mulheres em um paralelo entre as Constituições republicanas já existentes, isto é, a partir da Constituição de 1891, que inaugurou
o sistema republicano no Brasil, até a vigente Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 que inaugura o Estado do bem-estar social,
a tutelar os direitos e garantias fundamentais para verificar a presença ou
ausência de uma inclusão feminina.
Para tanto, o estudo fará uso da revisão bibliográfica a partir de textos
mais relevantes da temática, a partir das bases selecionadas, como Scielo,
SSRN, Ebsco e revistas nacionais e internacionais de programas de pós-graduação que se façam pertinentes à temática. E, com apoio no método
indutivo, a partir da premissa constitucional de objetivo de promoção do
bem de todos, livre de preconceitos em razão do sexo (art. 3º, inciso IV
da Constituição de 1988) e, de outro lado, a premissa de que há a desigualdade das mulheres na sociedade brasileira, evidenciada por violências
domésticas, ausência de representação política e econômica cotidianas,
o presente estudo fará análise das Constituições da república brasileira
(1891 – 1988) para constatar a inclusão ou exclusão feminina dos textos
constitucionais a contribuir com a resposta ao problema-pesquisa.
Assim, o estudo se divididirá em duas partes. Na primeira se dedicará a análise da minoria feminina frente aos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade, a começar por uma breve
introdução pelos direitos humanos, com enfoque ao sistema especial de
proteção às mulheres, sujeito de direito específico, por suas peculiaridades e desigualdade latente. Adiante, mas no mesmo capítulo, será feita a
análise da minoria feminina frente aos direitos fundamentais, constitucionalmente positivados e os direitos da personalidade, valores essenciais
do indivíduo, para evidenciar a luta pela igualdade de direitos e deveres.
Na segunda parte, será feito o levantamento constitucional brasileiro
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a partir da primeira Constituição brasileira republicana, que marca 1891,
e se preocupará com a análise do tratamento direcionado àquela minoria
feminina até chegar à presente Constituição (1988). Assim, serão considerados somente os termos que façam referência direta às mulheres, como
mulher, mulheres e sexo, para os fins aqui da pesquisa, qual seja, verificar
a presença ou ausência de direitos e garantias às mulheres.
Espera, por fim, acrescentar na problematização da luta feminina
para uma real inclusão e igualdade das mulheres no corpo social e desconstrução da desigualdade, que por si evidenciam a relevância da temática. Ademais, em relação aos trabalhos já existentes na temática feminina, não se verificou o esgotamento da mesma, que têm se debruçado no
necessário trabalho de análise ao cárcere feminino, violência doméstica,
questões de identidade e de gênero. Assim, o viés constitucional da presente pesquisa destaca a inovação da temática, e servirá de contribuição
para o conjunto existente de pesquisas acerca da igualdade de direitos das
mulheres.
2. MINORIA FEMININA E A ÍNTIMA RELAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E DE PERSONALIDADE
2.1 Breve introdução aos direitos humanos para proteção das
mulheres
Com o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo passou por transformações no sentido de valorização humana. Fundado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos – DUDH (1948), que reafirmou a igualdade de direitos entre homens e mulheres da Carta das Nações Unidas
(1945), o Direito Internacional dos Direitos Humanos começou a se desenvolver, com a adoção de tratados internacionais e a criação de um sistema normativo global, para a proteção dos direitos humanos, a coexistir
com um sistema de proteção especial, que especifica o sujeito de direito
(PIOVESAN, 2017, p. 401-402).
A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), que tem por objetivo e assegurar a igualdade,
além acabar com a discriminação das mulheres, é um exemplo do sistema
especial de proteção dos direitos humanos. O Brasil ratificou a Convenção
inicialmente pelo Decreto nº 89.460 de 20 de março de 1984, com a reserva facultada do art. 29, parágrafo 2, que restou revogado pelo Decreto
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4.377 de 13 de setembro de 2002 retirando a reserva. O art. 29 trata da
arbitragem na ausência de resolução por negociação entre dois Estados-Partes, quando da controvérsia relativas à interpretação ou aplicação da
Convenção, sob pena de, não acordando sobre a arbitragem, a controvérsia poderá ser submetida à apreciação da Corte Internacional de Justiça.
Delineado o sujeito para o sistema especial de proteção dos direitos
humanos, significa dizer que há peculiaridades que merecem maior atenção para proteção. E assim são as mulheres, que “devem ser vistas nas especificidades e peculiaridades de sua condição social. Importa o respeito
à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial”
(PIOVESAN, 2017, p. 402). Nesse mesmo sentido, Ivan Ruiz e Tatiana
Pinto afirmam que “a mulher deve ser protegida em razão de sua vulnerabilidade com fundamento no princípio da isonomia” (2012, p. 121), mas
tem como fundamento principal a dignidade humana, justificado na existência dos resquícios da cultural patriarcal, em que a mulher se encontra
em posição inferior ao homem (OLIVEIRA; PITTA, 2013, p. 179).
O princípio da dignidade humana tem importância internacional,
na medida em que deriva das sucessivas conquistas históricas (VAZ; REIS,
2007, p. 194) e, dessa forma, se mostra diretamente interligado às lutas
femininas para reconhecimento da igualdade de direitos e deveres. Aliás,
Baez e Mezzabora (2012) afirmam que um direito será considerado direito humano apenas quando tiver valores que possibilitem o alcance à dignidade “right is only human when it contains ethical values that represent
ways of achieving human dignity” (2012 p. 09).
Segundo Xavier Fellmeth ainda que crescente a atenção aos interesses femininos, há violações aos direitos das mulheres como estupro, violência doméstica e a desigualdade política e econômica, que continuam sendo graves problemas sociais (FELLMETH, 2000, p. 731), o que põe como
necessária a discussão dos direitos e mecanismos de proteção às mulheres
para a tutela da igualdade de direitos e deveres. 			
Assim, ao existir previsão internacional para igualdade das mulheres,
como Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH (1948), que
reafirmou a igualdade de direitos entre homens e mulheres da Carta das
Nações Unidas (1945) e especificamente a Convenção sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), sem desconsiderar outras existentes, indica tratar-se de um direito humano de
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alta proporção. Aliás, indica existir um sistema especial de direitos humanos, por normativas internacionais, para proteção às mulheres de defesa
da sua igualdade de direitos e deveres, verifica-se a importância e relevância de tutelar os direitos da mulher. Nesse contexto, passa-se a analisar
especificamente as mulheres como um grupo minoritário, já antecipando
que não se trata do sentido numérico.
2.2 Minoria feminina, os direitos fundamentais e os direitos da
personalidade
A mulher como parte de um grupo minoritário, deseja se inserir no
corpo social e ser reconhecida igualmente em direitos e deveres. Diferencia-se minorias do gênero grupos vulneráveis, pela solidariedade que
possuem entre si para a manutenção do traço de identidade minoritário,
no mesmo sentido explicitam alguns autores que “[u]m dos aspectos que
diferenciam grupos vulneráveis de minorias é o fato destes últimos
possuírem autodeterminação e solidariedade, características essas não
encontradas nos vulneráveis” (TREVISAN; AMARAL, 2010, p. 06). Em
uma explicação mais completa, as minorias “mantêm desejo de preservarem seus traços diferenciadores, buscam a manutenção das peculiaridades
que as tornam diferentes, não querendo abrir mão de suas características”
(SIQUEIRA, 2013, p. 189).
Assim, “as minorias buscam, primeiramente, o reconhecimento de
que também possuem direito e, posteriormente, mas concomitante, o
exercício destes” (SIQUEIRA; CASTRO, 2017, p. 115), seria dizer, no que
se refere às mulheres, o reconhecimento da igualdade de direitos e deveres
para, então, requerer o exercícios destes deveres e direitos até o momento
em que não precisarem ser tratadas de forma desigual, pois a igualdade
terá sido atingida.
Esse reconhecimento de direitos e deveres relaciona-se com a dignidade da pessoa humana, como já se observou por aqui, entretanto, vale
ressaltar que a dignidade, é princípio fundamental do atual Estado democrático de direito no Brasil, que está a proteger e tutelas os direitos
fundamentais. Nesse sentido, Patrícia Gandra afirma que o Estado de
Direito, que implica dizer Estado de Direitos fundamentais, que exige a
democracia para sua estruturação, é consequência do reconhecimento do
princípio da dignidade da pessoa humana (2017, p. 181-184), essa que é
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“ponto nuclear onde se desdobram todos os direitos fundamentais do ser
humano” (SZANIAWSKI, 2005, p.142).
Os direitos fundamentais a partir da Constituição brasileira de 1988
o princípio da solidariedade transcende à aspiração individual e se torna
dever da sociedade para auxiliar os desamparados, o princípio da solidariedade, para uma explicação resumida, seria a motivação da materialização dos direitos fundamentais (ROSSO, 2008, p. 12). Por fim, entende-se
que os direitos fundamentais têm previsão constitucional, conforme a definição formal de Ferrajoli que, segundo o mesmo, se conceituam como
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a <<todos>> los seres humanos em cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con
capacidad de obrar; entendiendo por <<derecho subjetivo>>
cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por <<status>> la condición de um sujeto, prevista
asimismo por uns norma jurídica positiva [...]. (FERRAJOLI, 2009, p. 19)
A partir da positivação constitucional que reconhece os direitos
fundamentais, e esses estão no âmbito interno enquanto que os direitos
humanos estão no previstos no plano internacional, tem-se o Estado de
direito. Especificamente ao Estado democrático de direito instalado pela
ordem de 1988 no Brasil, houve, ainda, a positivação do princípio da dignidade humana como fundamento da República (art. 1º, inciso III), o que
proporciona a “base para o direito a uma personalidade saudável” (TEIXEIRA, 2013, p. 535). Dessa forma, interligado na dignidade humana,
surgem os direitos da personalidade, também dentro do ordenamento jurídico nacional, direitos esse que “objetivam a tutela dos mais importantes
valores da pessoa”, segundo Leonardo Zanini (2011, p. 266).		
									
Cleide Fermentão, no mesmo sentido, ao afirmar que os direitos
da personalidade são essenciais, necessários e vitais ao desenvolvimento
humano (2006, p. 264), explica que:
O ser humano tem tutelados pelo Direito, por meio dos direitos da personalidade, a garantia e o respeito a todos os elementos, potencialidades e expressões da personalidade humana, e essa garantia corresponde a toda a esfera individual,
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acrescentando-lhe o respeito a valores como o sentimento, a
inteligência, a vontade, a igualdade, a segurança e o desenvolvimento da personalidade. (FERMENTÃO, 2006, p. 263)
Assim, os direitos da personalidade, que buscam pela tutela dos valores mais importantes do indivíduo, estão para a minoria feminina que,
ligadas pela identidade feminina como elo comum, buscam o reconhecimento da igualdade de direitos e deveres, bem como o exercício desses
direitos, calcados na dignidade humana.		
A busca da minoria feminina pela materialização do direito humano
à igualdade de direitos e deveres, fundamentais (positivados constitucionalmente) e pela tutela dos seus direitos da personalidade (proteção dos
valores mais importantes do indivíduo), terá seu apoio na dignidade humana e, ainda, na atuação estatal, a depender da Constituição estabelecida
para inclusão social da minoria feminina.			
Nota-se a íntima relação entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade para a igualdade de direitos e deveres que
a minoria feminina requer, na medida em que todos aqueles direitos tem
por base a dignidade humana. Aliás, a igualdade é prevista direcionada
às mulheres tanto no âmbito internacional, com a Convenção, bem como
no plano interno brasileiro, pela redação do art. 5º, inciso I da Constituição brasileira de 1988, que declara que homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, além de estabelecer no art. 1º, inciso III o princípio
da dignidade humana como fundamento da República brasileira, o que
por si já dá abertura para o pleito da minoria de reconhecimento da sua
igualdade.
3. CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO DE 1891 A 1988: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO FEMININA?
É chegado o momento da análise do texto constitucional brasileiro
para identificar a tutela expressa às mulheres. Para tanto, foram considerados somente os termos de referência direta à minoria feminina, como
mulher, mulheres e sexo. Será feita a análise a partir da primeira Constituição republicana brasileira, a Constituição de 1891, após: Constituição
de 1934, aqui CF/34; a Constituição de 1937 (CF/37); a Constituição de
1946 (CF/46); a Constituição de 1967 (CF/67) e, por fim, a vigente Constituição de 1988 (CF/88).
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A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, marcou a primeira Constituição do
Brasil República, entretanto, não contou com previsão à tutela feminina.
Embora tenha expressamente utilizado o termo igualdade de representação (art. 90, § 4º), esse termo se referia à igualdade da representação dos
estados no Senado. O sufrágio universal não foi obra da Constituição de
1891, nem mesmo o da prevalência do século XIX – sufrágio universal
masculino – (RAMOS, 2007, p. 39), assim, continuou o voto censitário
na Primeira República, característico pela escolha dos homens votantes a
partir de critérios econômicos. Nesse sentido Christian Lynch e Cláudio
Neto pontuaram que durante a Primeira República prevaleceria uma interpretação conservadora (2012, p. 31). 				
Faz importante destacar que na Comissão dos 211 três deputados
propuseram a seguinte redação para a Constituição de 1891: “Art. 70 As
mulheres diplomadas com títulos científicos e de professora, que não estiverem sob poder marital, nem paterno, bem como as que estiverem na
posse de seus bens” e, embora não aceita, abriu espaço para novas apresentações de emendas a respeito do tema nas próximas discussões parlamentares (KARAWEJCZYK, 2011, p. 7). A razão pelo não aceite à emenda
deu-se pela posição majoritária contra o voto feminino em justificativas
“como a do deputado Lacerda Coutinho, de Santa Catarina, que atentava
para o que ele denominava de função social da mulher, como educadora
da família” (RAMOS, 2007, p. 46). Assim, a primeira constituição do Brasil República não cuidou com a questão feminina.		
A segunda Constituição republicana brasileira foi a da República dos
Estados Unidos do Brasil de 1934, que contou com quatro aparições do
termo mulher em sua redação. A Constituição de 34 representou um considerável avanço na democracia brasileira e na concretização de uma luta
feminina pelo o direito ao voto, pois ainda que já existisse uma previsão
no Código Eleitoral de 1932, foi a primeira Constituição a expressamente
garantir o voto às mulheres (FERNANDES; NETO, 2013, p. 135).
A primeira aparição do termo mulher na Constituição de 1934 foi
no Título dos direitos políticos, para afirmar a obrigatoriedade do alistamento e voto para as mulheres que exerciam função pública remunerada,
quando não houvessem exceções legais (art. 109). A segunda menção expressa à mulher foi no Título da ordem econômica e social para previsão
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geral trabalhista (§1º, alínea “d” e § 3º do art. 121), isto é, proibiu o trabalho feminino noturno em indústrias insalubres (art. 121, § 1º, alínea “d”,
CF/34) e estabeleceu que os “serviços de amparo à maternidade e à infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim como a fiscalização
e a orientação respectivas, serão incumbidos de preferência a mulheres
habilitadas” (art. 121, §3º da CF/34).
No capítulo da Segurança Nacional, as mulheres foram excluídas do
serviço militar (art. 163, CF/34). Com referência ao termo sexo, o art.
108, ainda da Constituição de 34, estabeleceu que são eleitores brasileiros
aqueles “de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na
forma da lei”, assim, as mulheres tiveram a garantia ao direito de votar.
No Título III, da Declaração de Direitos, especialmente no capítulo
dos direitos e garantias individuais, estabeleceu no art. 113, item 1 a igualdade perante a lei entre os sexos, nos seguintes termos:
Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:
1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem
distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões
próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas
ou idéias políticas.
O art. 121, §1º, alínea “a” da CF/34, vedou a diferenciação salarial
por motivo de sexo; pelo mesmo termo, a última previsão com referência
ao termo sexo é a do art. 168, que possibilitou o ingresso aos cargos públicos a todos os brasileiros e vedou a distinção entre os sexos no ingresso.
A Constituição de 34 contou, assim, com oito previsões expressamente destinada à minoria feminina, seja para garantir direitos, como o
de votar (art. 108), seja para restringir o acesso, como a vedação ao ingresso na carreira militar (art. 163).
A terceira Constituição republicana do Brasil é a Constituição dos
Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, cujo principal autor foi Francisco Campos2 (PORTO, 2012, p. 12) e ficou conhecida como
a Constituição Polaca, pela inspiração na Constituição da Polônia, ou ainda, não-Constituição (ABREU, 2016, p. 478), pela inexistência de validade, nesse sentido:
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[...] pode-se concluir que a Constituição de 1937 não apenas se constituiu numa norma de fato, cuja existência estaria
limitada à força que a mantém, como bem diziam os professores da Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro,
mas também num importante momento de institucionalização do regime, daí o grande esforço dos seus intelectuais
e juristas para tentar justificar e legitimar jurídica e politicamente os seus termos como os de uma nova democracia
corporativa. De forma paradoxal, contudo, a Constituição de
1937 reconheceu no Presidente a autoridade suprema do Estado e o colocou acima dela própria, ou seja, ela se constituiu
verdadeiramente numa não-Constituição, não emanada de
um poder constituinte nem submetida ao plebiscito previsto
em seu art. 187. (ABREU, 2016, p. 478)
Realizou-se a análise aqui proposta na referida Constituição e constatou-se que, houve a manutenção do direito de votar (art. 117, CF/37)
e o art. 137, alínea “k” da CF/37, referente à vedação do trabalho em indústrias insalubres, foi suspenso pelo Decreto nº 10.358 de 31 de agosto
de 1942, que declarou Estado de Guerra em todo o território nacional.
Assim, a Constituição de 37 implicou em retrocesso às tímidas garantias
e direitos às mulheres outorgadas anteriormente, pois não contou na sua
redação garantia de igualdade de direitos e deveres às mulheres.
A quarta constituição republicana brasileira foi a Constituição dos
Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, e proibiu a diferença salarial em razão do sexo (art. 157, inciso II da CF/46), assim como
vedou o trabalho feminino em indústrias insalubres (art. 157, inciso IX da
CF/46). No art. 181, §1º isentou as mulheres do serviço militar, ao mesmo
passo em que tornou o alistamento e o voto obrigatórios para brasileiros
de ambos os sexos (art. 133 da CF/46).
A quinta constituição republicana foi a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1967. Na redação da CF/67 identificou-se a isenção do serviço militar para as mulheres (art. 93, parágrafo único); a redução do prazo para aposentadoria da funcionária pública de 35 (trinta
e cinco) para 30 (trinta) anos de serviço (art. 100, § 1º da CF/67), cujo
provento da aposentadoria era integral quando houvesse os trinta anos de
serviço (art. 101, inciso I, alínea “a” da CF/67).
A Constituição de 1967 determinou, ainda, a obrigatoriedade do
voto aos brasileiros de ambos o sexo (art. 142, § 1º), assim como no ca-
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pítulo dos Direitos e Garantias individuais assegurou a igualdade perante
a lei sem distinção de sexo (art. 150, §1º da CF/67). No Título da Ordem
Econômica Social assegurou a proibição da diferenciação salarial e de critérios admissionais por motivo de sexo (art. 158, III da CF/67), proibiu
o trabalho noturno em indústrias insalubres às mulheres (art. 158, X da
CF/67) e assegurou a “aposentadoria para a mulher, aos trinta anos de
trabalho, com salário integral” (art. 158, XX da CF/67).
É a partir de 1985 que o Brasil começa a caminhar rumo à democracia, ainda que essa transição se deu lenta e gradual (PIOVESAN, 2017, p.
415-416), em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a sexta Constituição
republicana brasileira, a Constituição cidadã, segundo o discurso de Ulysses Guimarães. A Constituição de 1988 é um “marco jurídico da transição
democrática e institucionalização dos direitos humanos no país” (PIOVESAN, 2017, p. 416).
Em análise da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, acerca das previsões expressas para a tutela feminina, constata-se
que é objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos
sem preconceito em razão de sexo (art. 3º, inciso IV da CF/88). No conhecido art. 5º da Constituição de 1988, o qual se inicia assegurando a
igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput da CF/88), expressamente
traz que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (art. 5º,
inciso I da CF/88), assim como também especificou que ao cumprimento
de pena haverá estabelecimentos distintos de acordo com o sexo do apenado (art. 5º, inciso XLVIII da CF/88), entre outros critérios que não diz
respeito à presente pesquisa.
Em relação aos direitos sociais, o art. 7º da Constituição de 88 assegura a “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei” (art. 7º, XX da CF/88), bem como proíbe a
diferenciação salarial, de exercício de funções e de critérios admissionais
por motivo de sexo.
A previsão constitucional acerca da aposentadoria dos servidores
públicos foi alterada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, segundo
a qual a servidora pública abrangida por regime próprio de previdência
social, no âmbito da União se aposentará aos 62 (sessenta e dois) anos de
idade e, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios na idade
mínima estabelecida nas respectivas Constituições e Leis Orgânicas (art.
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40, §1º, III da CF/88).
A respeito da Previdência Social, também alterada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019, a Constituição assegura a aposentadoria
no regime geral de previdência social às mulheres a partir de 62 (sessenta
e dois) anos de idade, observado o tempo mínimo de contribuição (art.
201, §7º, I da CF/88). Em se tratando da aposentadoria de trabalhadoras
rurais ou em atividade de economia familiar, a idade para as mulheres se
aposentarem são 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 201, § 7º, II da CF/88).
Ao serviço militar obrigatório as mulheres estão isentas em tempo
de paz, entretanto, estão sujeitas a encargos que a lei possa atribuir (art.
143 da CF/88). Adiante, acerca da política urbana, ou usucapião especial,
a Constituição de 88 estabelece que o título de domínio e a concessão de
uso será conferida ao homem ou à mulher, ou ambos (art. 183, §1º da
CF/88), o mesmo ocorre com o título de domínio e concessão de uso dos
beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária (art.
189, parágrafo único).
No tocante à entidade familiar, a redação constitucional reconhece a
união estável entre homem e mulher, ocasião em que a lei facilitará a conversão em casamento (art. 226, § 3º da CF/88). Nesse ponto é interessante
frisar que o texto desse artigo não exclui a união homoafetiva, conforme
já restou julgado, em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) 132. E, ainda sobre a entidade familiar,
na superação do pátrio poder, que provoca referência ao patriarca, o poder da figura masculina nas relações familiares existente em outros temos,
“uma forma de família baseada no parentesco masculino e no poder paterno” (RODRIGUES, 2003, p. 68), a Constituição de 88 reconheceu às
mulheres a igualdade de direitos e deveres da sociedade conjugal (art. 226,
§ 5º da CF/88).
Feito o levantamento das previsões constitucionais republicanas
brasileiras, com referência direta às mulheres, conclui-se que, embora a
Constituição de 1891 excluiu a minoria feminina e, entre tímidas previsões e retrocessos durante as Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967,
atualmente há uma inclusão feminina no sentido de igualdade de direitos
e deveres, posto pela Constituição da República Federativa de 1988. Entretanto, essa inclusão está no plano constitucional, a base nacional, o que
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não implica em uma precipitada suposição de que as mulheres vivem essa
igualdade de direitos e deveres no plano fático, até porque a Constituição
de 88 até define como um de seus objetivos fundamentais a promoção do
bem de todos os indivíduos livre de preconceito em razão do sexo, assim,
deixa claro a desigualdade existente entre homens e mulheres.
CONCLUSÃO
Ao existir previsão internacional para igualdade das mulheres, como
Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH (1948), que reafirmou a igualdade de direitos entre homens e mulheres da Carta das Nações Unidas (1945) e especificamente a Convenção sobre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), sem desconsiderar outras existentes, indica tratar-se de um direito humano de alta
proporção. Aliás, indica existir um sistema especial de direitos humanos,
por normativas internacionais, para proteção às mulheres de defesa da sua
igualdade de direitos e deveres, verifica-se a importância e relevância de
tutelar os direitos da mulher. Nesse contexto, passa-se a analisar especificamente as mulheres como um grupo minoritário, já antecipando que não
se trata do sentido numérico.
A mulher como parte de um grupo minoritário, deseja se inserir
no corpo social e ser reconhecida igualmente em direitos e deveres. Esse
reconhecimento de direitos e deveres relaciona-se com a dignidade da
pessoa humana, é princípio fundamental do atual Estado democrático de
direito no Brasil, que está a proteger e tutelas os direitos fundamentais.
Os direitos da personalidade, por sua vez, que buscam pela tutela
dos valores mais importantes do indivíduo, estão para a minoria feminina que, ligadas pela identidade feminina como elo comum, buscam o
reconhecimento da igualdade de direitos e deveres, bem como o exercício
desses direitos, calcados na dignidade humana.
Logo, a busca da minoria feminina pela materialização do direito humano à igualdade de direitos e deveres, fundamentais (positivados constitucionalmente) e pela tutela dos seus direitos da personalidade (proteção
dos valores mais importantes do indivíduo), terá seu apoio na dignidade
humana e, ainda, na atuação estatal, a depender da Constituição estabelecida para inclusão social da minoria feminina.
Chegado o momento da análise do texto constitucional brasileiro
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para identificar a tutela expressa às mulheres, foram considerados somente os termos de referência direta à minoria feminina como mulher, mulheres e sexo. Em análise dos textos constitucionais republicanos brasileiros, verificou-se que embora a Constituição de 1891 tenha inaugurado o
sistema republicano no Brasil, não se preocupou com a luta feminina por
igualdade de direitos e deveres, sequer garantiu o direito ao voto às mulheres ainda que existente a discussão e proposta de emenda na revisão do
Projeto da Constituição pela Comissão dos 21.
A Constituição de 1934, por sua vez, é um pouco contraditória na
medida em que, embora permitisse o direito de votar (art. 108); tornou
obrigatório o alistamento e voto para aquelas que exerciam função pública
remunerada (art. 109, CF/34), garantiu a igualdade perante a lei entre os
sexos (art. 113, 1, CF/34); vedou a diferenciação salarial por motivo de
sexo (art. 121, §1º, “a” CF/34); garantiu a existência de amparo à maternidade ao trabalho feminino e fiscalização preferencialmente às mulheres
habilitadas para tanto (art. 121, §3º da CF/34) e vedou a distinção entre os
sexos para o ingresso a cargos públicos (art. 168, CF/34). Por outro lado,
proibiu o trabalho feminino noturno em indústrias insalubres (art. 121,
§ 1º, alínea “d”, CF/34); excluiu as mulheres do serviço militar (art. 163,
CF/34).
A Constituição de 1937 implicou em retrocesso às tímidas garantias
e direitos às mulheres outorgadas anteriormente, pois não contou na sua
redação garantia de igualdade de direitos e deveres às mulheres, apenas
manteve o direito de votar (art. 117, CF/37) e proibiu o trabalho feminino
nas indústrias insalubres (art. 137, alínea “k” da CF/37), artigo esse que
foi suspenso pelo Decreto nº 10.358 de 31 de agosto de 1942, que declarou
Estado de Guerra em todo o território nacional.
A Constituição de 1946, por sua vez, retomou a proibição de diferenciação salarial pelo sexo (art. 157, II), vedou o trabalho feminino em
indústrias insalubres (art. 157, IX), tornou o alistamento e o voto obrigatório para as mulheres brasileiros (art. 133), assim como isentou as mulheres do serviço militar (art. 181, §1º).
A Constituição de 1967 foi um pouco além, pois isentou as mulheres
do serviço militar (art. 93, parágrafo único), reduziu para trinta anos de
serviço o prazo para a funcionária pública aposentar (art. 100, § 1º da
CF/67) com os proventos integrais da aposentadoria (art. 101, I, “a” da
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CF/67). Garantiu, ainda, o direito ao voto (art. 142, § 1º), a igualdade perante a lei (art. 150, §1º da CF/67), assegurou a proibição da diferenciação
salarial e de critérios admissionais por motivo de sexo (art. 158, III da
CF/67), proibiu o trabalho noturno em indústrias insalubres às mulheres
(art. 158, X da CF/67) e assegurou aposentadoria às mulheres com salário
integral aos trinta anos de trabalho (art. 158, XX da CF/67).
A redação da Constituição de 1988, última e vigente constituição republicana brasileira, é verdadeira declaração da igualdade de direitos e
deveres das mulheres. Feito o levantamento das previsões constitucionais
republicanas brasileiras, com referência direta às mulheres, conclui-se
que, embora a Constituição de 1891 excluiu a minoria feminina e, entre
tímidas previsões e retrocessos durante as Constituições de 1934, 1937,
1946 e 1967, atualmente há uma inclusão feminina no sentido de igualdade de direitos e deveres, posto pela Constituição da República Federativa
de 1988. Entretanto, essa inclusão está no plano constitucional, a base nacional, o que não implica em uma precipitada suposição de que as mulheres vivem essa igualdade de direitos e deveres no plano fático, até porque
a Constituição de 88 até define como um de seus objetivos fundamentais
a promoção do bem de todos os indivíduos livre de preconceito em razão
do sexo, assim, deixa claro a desigualdade existente entre homens e mulheres.
Notou-se uma íntima relação entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade para a igualdade de direitos e deveres que a minoria feminina requer, na medida em que todos aqueles
direitos tem por base a dignidade humana. Aliás, a igualdade é prevista
direcionada às mulheres tanto no âmbito internacional, com a Convenção, bem como no plano interno brasileiro, pela redação do art. 5º, inciso
I da Constituição brasileira de 1988, que declara que homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações, além de estabelecer no art. 1º, inciso
III o princípio da dignidade humana como fundamento da República brasileira, o que por si já dá abertura para o pleito da minoria de reconhecimento da sua igualdade.
Contatou-se, assim, que no Brasil pós-ditadura o Estado democrático de Direito foi posto a assegurar os direitos e garantias fundamentais
dos indivíduos em território nacional, sem distinção de sexo e colocou a
Constituição da República Federativa do Brasil como guia para a tutela
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daqueles direitos e garantias. A Constituição de 88, por sua vez, acolheu a
luta feminina pela igualdade de direitos e deveres, inclusive destacou no
seu art. 5º, inciso I, que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, assim há uma tutela constitucional à minoria feminina na medida
em que, incluiu previsões abertas, inclusivas, além de se fundamentar no
princípio da dignidade humana, base dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade.
É adequado, ainda, ressaltar que a Constituição brasileira de 1988
ao recepcionar tratados de direitos humanos deixa aberta para atualização dos direitos humanos, o que se comprovou ser parte da luta feminina pela igualdade de direitos e deveres. Em resumo, verificou-se que o
constitucionalismo brasileiro tem tutelado a minoria feminina na medida
da tutela dos direitos fundamentais, isto é, enquanto perdurar o Estado
democrático de direito.
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A Comissão dos 21 é termo utilizado para referir-se à comissão especial constituída por 21 parlamentares para revisão e emissão de parecer ao projeto da
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Francisco Campos era, à época, Ministro da Justiça e Negócios Interiores e
desacreditava dos direitos e garantias fundamentais, inclusive ao também figurar como
autor do Código de Processo Penal (1941), na exposição de motivos, expressou que se
tratam de pseudodireitos individuais.
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e a composição dos cargos burocráticos por bacharéis, além da introdução
do Poder Moderador na Constituição de 1824, são alguns fatores que ratificam a predominância do imaginário da então elite nacional no processo
de constitucionalização do Brasil.
ABSTRACT:
This article aims to demonstrate that the process of forming an independent Brazil evidences the existence of its own constitutional thinking,
from which the most opportune possibilities of formatting the State according to the interests of the dominant political class reverberated. Based
on a bibliographic and documentary research, it was observed that the
option for the monarchist-slave government, the creation of legal courses
and the composition of bureaucratic positions by bachelors, in addition to
the introduction of the Moderating Power in the 1824 Constitution, are
some factors that ratify the predominance of the imaginary of the then
national elite in the process of constitutionalization of Brazil.
RESUMEN:
Este artículo tiene como objetivo demostrar que el proceso de formar
un Brasil independiente evidencia la existencia de su propio pensamiento
constitucional, a partir del cual las posibilidades más oportunas de formatear el Estado de acuerdo con los intereses de la clase política dominante
reverberaron. Con base en una investigación bibliográfica y documental,
se observó que la opción para el gobierno monárquico-esclavo, la creación
de cursos legales y la composición de posiciones burocráticas por parte
de solteros, además de la introducción del Poder Moderador en la Constitución de 1824, son algunos factores que demuestran el predominio del
imaginario de la élite nacional en el proceso de constitucionalización de
Brasil.
PALAVRAS-CHAVE:
Brasil independente; pensamento constitucional próprio; elite nacional; constitucionalização.
KEYWORDS:
Independent Brazil; own constitutional thinking; national elite;
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constitutionalization.
PALABRAS CLAVE:
Brasil independiente; propio pensamiento constitucional; élite nacional; constitucionalización.
1. INTRODUÇÃO
Analisar o processo de construção do Brasil no período pós independência pressupõe que se compreenda o contexto social, econômico
e político no qual estava inserido o País e que teria contribuído para as
escolhas então adotadas, opções que redundariam na formação de um Estado unitário e centralizado, diferentemente do modelo que predominou
na expansão das colônias da América espanhola.
A pretensão de organização do novo Estado demandava debates
acerca de algumas questões indispensáveis à formação de um País que
aspirava tornar-se autônomo, escolhas que formatariam o modelo estatal
que se pretendia estabelecer.
Ainda que se reconheça não ter implicado na ruptura completa
das relações com Portugal, a declaração da independência inaugurou o
projeto de emancipação do Brasil em relação à metrópole, sem olvidar a
ocorrência de manifestações históricas nesse sentido antes mesmo do 7 de
setembro de 1822. Afinal, como na prosaica afirmação de Oliveira Lima,
qualquer “desquite”, ainda que consensual, deixa suas marcas de insatisfações, suas rusgas.
Dos mais de três séculos de dominação portuguesa no território
nacional, o Brasil preservaria para o período pós independência a monarquia como forma de governo e o sistema econômico de produção lastreado na mão de obra escrava. Também herdaria da tradição de Portugal
os contornos burocráticos da administração, recrutando bacharéis para
o exercício dos mais elevados cargos da gestão estatal. Adotaria, ainda, a
teoria nada convencional de Benjamin Constant, fazendo constar o Poder
Moderador na Constituição de 1824 como um dos poderes políticos do
Império, atribuindo o seu exercício privativo ao monarca.
Nesse sentido, o presente artigo propõe uma análise acerca da eventual existência de um pensamento constitucional brasileiro em relação a
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estas escolhas que foram determinantes para a formação do Estado nacional pela maneira que se deu. Para tanto, será utilizado o suporte fornecido
pela historiografia no intuito de verificar se a constituição do Brasil teria
sido acidental, produto de opções que almejavam a mera reprodução de
modelos já conhecidos ou se havia no território brasileiro uma convicção
própria para construção de um Estado autêntico a partir das peculiaridades que lhe eram inerentes e de acordo com as circunstâncias que se
apresentavam.
2. A MONARQUIA ESCRAVISTA DO BRASIL: A FORMAÇÃO
DE UM PAÍS (IN)DEPENDENTE
O cenário que antecedeu a declaração da independência demonstrava uma colônia com população relativamente escassa para a ocupação do
imenso território existente, fator que dificultava a comunicação entre as
províncias e potencializava as particularidades regionais. A economia era
dominada pela exportação de mercadorias advindas da agricultura - sobretudo o açúcar - produzidas nas grandes fazendas latifundiárias e principal fonte de renda para os proprietários rurais, modelo de produção este
que era mantido pelo trabalho escravo (CARVALHO, 1993, p. 13).
A vastidão territorial brasileira significava um obstáculo à unidade
da colônia. A fraca comunidade de interesse entre as províncias e a quase
inexistência de representatividade do poder metropolitano em determinadas regiões fazia com que a emergência de potentados locais fosse uma
consequência natural e, com ela, o surgimento de movimentos separatistas que ameaçavam ocasionar a fragmentação do Brasil em diversas partes
autônomas, tal qual ocorrido na América espanhola.
A intenção de romper com Portugal surgiria em decorrência das
restrições econômicas impostas ao Brasil no final do século XVIII, período em que brotavam as primeiras ideias liberais no País. As agitações
de libertação ocorriam num momento em que as forças nacionais já se
encontravam suficientemente maduras no Brasil para exigir o fim do pacto colonial, além da conjuntura internacional se mostrar propícia para
tanto (COSTA E MELLO, 1990, p. 91). Dentre os movimentos, destacam-se a Inconfidência mineira (1789), a Conjura do Rio de Janeiro (1794), a
Conjuração baiana (1798) e a Insurreição pernambucana (1817), dentre
outros.
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Algumas dessas manifestações tinham caráter republicano, considerados, à época, uma ameaça à manutenção da escravidão, a principal
base de sustentação da economia nacional, embora chame a atenção o
fato de que, em quase todos, o elemento religioso no limite do fanatismo,
não somente estava fortemente presente, mas também funcionava como
elemento desencadeador dos movimentos contra a unidade territorial e a
autoridade do governo central.
É a partir deste panorama que se deve compreender os ideais
de construção do Brasil independente, um modelo consubstanciado
na predominância dos interesses das elites coloniais - composta por
fazendeiros escravocratas e filhos de fazendeiros educados nas profissões
liberais (HOLANDA, 1995, p. 73) - que, consoante Maestri (1997, p. 13),
conscientes do controle econômico que possuíam em relação aos meios
de produção, pretendiam se tornar autônomos em relação a Portugal e
nacionalizar as atividades comerciais sem comprometer a organização social escravista.
Era preciso, pois, o surgimento de um Estado centralizado capaz de
assegurar a unidade territorial e a permanência da estrutura econômica, o
que demonstra que a opção pela monarquia como forma de governo teria
sido uma escolha política. Era a opção que melhor se adequava aos interesses da elite nacional participante do processo de emancipação, aspirante a “um sistema de governo independente, com alguns traços liberais,
mas sem alterar a estrutura sócio-econômica interna que mantivera o colonialismo, ou seja, a escravidão, o latifúndio, a monocultura e a produção
para a exportação” (COSTA, 1990, p. 119). Assim, pode-se afirmar que
Ao contrário das colônias espanholas, o Brasil emergiu da
independência como um Estado unitário e centralizado. Ele
não conheceu nem mesmo o federalismo que organizou, por
longos anos, as ex-colônias britânicas, onde os diversos Estados norte-americanos gozaram de uma grande autonomia
diante do poder central. O Estado monárquico, autoritário e
centralizador brasileiro resultou da necessidade das elites nacionais enfrentarem o problema da independência e da gestão constitucional do novo Estado, sem colocarem em perigo
a espinha dorsal da economia colonial: a produção escravista
(MAESTRI, 1997, p. 12).
Isso não significa, e é importante ressaltar, que durante a eferves-
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cência dos debates políticos no período de transição para a emancipação brasileira não tenham ecoado vozes contrárias ao sistema escravista.
Em verdade, mesmo sem muita eloquência em determinadas situações,
algumas manifestações (com base nos mais variados argumentos) sobre
a situação dos escravos no território nacional puderam ser observadas e,
com o passar dos anos, evoluíram ao ponto de encontrar cada vez mais
receptividade em certos setores da população brasileira.
As ideias antiescravistas ressoaram nos discursos e publicações de
personagens como João Severiano Maciel da Costa (1821), José Bonifácio (1823), José Eloy Pessoa da Silva (1826) e, mais efusivamente, através
de Frederico Leopoldo César Burlamaque (1937). Justificava-se o repúdio
à escravidão por diversos aspectos, dentre os quais considerá-la menos
produtiva em relação à mão de obra livre, já que os escravos não tinham
estímulo ao trabalho; insegurança à sociedade, ante a sempre iminente
possibilidade de insurreição por parte do escravo; os constantes atos de
depravação da moral e dos costumes pela prática de relações sexuais entre
senhores e os seus dominados; introdução da ociosidade e da preguiça nas
famílias brasileiras, que não desempenham sequer serviços domésticos;
dentre outros (COSTA, 1998, p. 389).
Apesar de cada vez mais constantes, as críticas erigidas sobre o sistema escravista praticamente não levavam em consideração a situação degradante do escravo no território brasileiro, desconsiderando até mesmo a
sua condição de ser humano. Além do mais, conforme aduz Costa (1998,
p. 407), “a escravidão no Brasil não era um acidente, era uma instituição
de mais de três séculos que se enraizara na família e no Estado, não podia, pois, ser arrancada de improviso”. Por isso, não surpreende que os
argumentos condenatórios desse modelo eram, quase sempre, suscitados
como sustentáculo para sua abolição de forma lenta e gradual, haja vista
considerá-lo um mal necessário ao sistema econômico do País.
Ainda no que concerne a este movimento em prol da abolição da
escravatura, dois juristas protagonizaram importantes debates que, em
certa medida, representaram a posição do IAB – Instituto dos Advogados
Brasileiros acerca do tema: Caetano Alberto Soares (1845) e Agostinho
Marques Perdigão Malheiros (1863). Em ambos os casos, era perceptível a
presença de uma conotação moral nos discursos, seja através da proposta
de melhoramento da sorte dos escravos, seja na defesa de uma suposta
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ilegitimidade da propriedade constituída sobre o filho escravo, respectivamente (PENA, 2001, p. 145).
O discurso emancipacionista de Caetano Soares fundamentava-se nos seus princípios cristãos – em razão da sua formação sacerdotal
- e pretendia instituir uma missão moralizadora ao legislador que, sob a
orientação divina, reconheceria a escravidão como um ato atentatório aos
preceitos naturais de liberdade. Já Perdigão Malheiros considerava uma
estupenda imoralidade o fato de um filho gerado pelo relacionamento entre o senhor e a escrava tornar-se proprietário da própria mãe, em razão
de herdá-la pela morte do pai (a quem pertencia a mãe escrava), motivo
pelo qual defendia a libertação do descendente.
O fato é que tanto Caetano Soares quanto Perdigão Malheiros, a
despeito dos discursos aparentemente emancipacionistas, apenas reproduziram o pensamento conservador dos jurisconsultos imperiais ao considerar que mesmo sendo ilegítima, a abolição da escravidão não poderia ocorrer de forma imediata em razão do interesse público (entenda-se
o prejuízo aos senhores proprietários) e do bem estar da nação (PENA,
2001, p. 160). Dito de outra forma, nada mais conveniente do que abandonar os princípios morais de igualdade entre os indivíduos sempre que o
valor liberdade vier a ser contrastado com o direito de propriedade sobre
os escravos.
O direito de propriedade dos senhores sobre os escravos era o argumento, de acordo com as disposições constitucionais então vigentes,
a fundamentar a prevalência do discurso escravocrata sobre um suposto
direito natural à liberdade inerente aos cativos. Essa discussão, inclusive,
quando da edição da “Lei do Ventre Livre” (ou Lei Rio Branco, de 1871),
teria levantando a hipótese de pagamento de indenização por parte do
Estado aos senhores sob a alegação de que constituiria um ato de expropriação e, portanto, atentatório à plenitude da propriedade.
Um dos aspectos mais interessantes desta discussão diz respeito à
maleabilidade do discurso dominante para elevar o direito de propriedade
a um patamar superior a todos os demais, desprezando valores básicos
inerentes à própria natureza do indivíduo enquanto ser livre. A mesma
Constituição que assegurava a propriedade também dispunha acerca da
liberdade, tratando ambos como direitos civis invioláveis dos cidadãos
brasileiros1. Assim, atribuir aos referidos preceitos conotação diversa aos
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escravos só poderia se justificar a partir da premissa de considerá-los uma
categoria destituída de direitos, admitindo que o discurso da igualdade
era convenientemente manipulado de acordo com os interesses das classes dominantes, sendo a Constituição utilizada como instrumento de legitimação da escravidão.
Nesse sentido, são as palavras de Lima e Queiroz (2011, p. 720) sobre
os valores constitucionais que permearam o debate acerca da escravidão
no Brasil:
Certamente o debate em torno do direito de propriedade
era mais polêmico e trazia repercussões jurídicas imediatas.
Considerado o escravo como um bem e que a propriedade
era um direito natural, anterior ao Estado e superior à Constituição (fundamento liberal), a abolição era impensável e
contrariava, na visão dos escravocratas, tanto as normas positivas quanto o direito natural. Na verdade, a Constituição,
segundo esse raciocínio, apenas protegia um direito que a
antecedia.
Percebe-se, assim, a existência de alguma formulação brasileira própria que prevaleceu até mesmo quando o contexto histórico e político
internacional apontava em sentido diverso. É o caso, pois, de ter a elite
nacional optado pela formação de um Estado unitário, concentrando o
poder nas mãos do imperador mesmo diante de movimentos pela independência que ocorreram em períodos anteriores onde havia predominado a fragmentação do território ou a descentralização do poder (América
espanhola e Estados Unidos, respectivamente). Da mesma forma, também resistiram as convicções nacionais a favor da escravidão apesar de
parte dos países europeus já terem substituído a mão de obra dos cativos
pelo trabalho livre ou mesmo defenderem o fim do tráfico negreiro.
Seja como for, o fato é que o processo de emancipação do Estado brasileiro foi forjado em consonância com as circunstâncias mais adaptáveis
aos interesses da elite nacional. Essas convicções - dentre as quais estava
inserida a relevância do sistema escravista à estabilidade econômica do
País e a monarquia como forma de governo adequada à concretização
desse modelo proposto - foram incluídas no projeto de constitucionalização do Brasil Império, demonstrando a existência de um pensamento
constitucional autêntico na formação do Estado independente.
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3. A CRIAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL: O PAPEL DAS ACADEMIAS DE SÃO PAULO E OLINDA/RECIFE NA
FORMAÇÃO IDEOLÓGICA DOS BUROCRATAS
A situação brasileira no período pós independência mostrava que
significativa parte da população era pobre e analfabeta, uma característica
inerente a quase todos os países naquele momento histórico (séc. XIX).
Com a falta de interesse da Corte em equipar a colônia com um sistema
educacional eficiente, o ensino praticamente se tornava um privilégio de
determinadas famílias que podiam arcar com os custos da formação dos
seus filhos em Coimbra. Ainda assim, apesar de não possuir uma forma
organizada e acessível de ensino, o Brasil pretendia alcançar sua autonomia cultural e política, o que levou Xavier (1980, p. 22) a afirmar que a
construção do Estado perpassava pela estruturação de um sistema de educação.
Diante desta realidade, iniciaram-se os debates na Assembleia Constituinte acerca da organização da educação nacional, tendo a preocupação com o ensino superior prevalecido sobre a alfabetização popular, uma
escolha que se mostraria mais voltada ao atendimento dos interesses das
elites políticas do que propriamente à universalização do ensino no território brasileiro. Assim, após as diversas propostas apresentadas, o primeiro ato de organização de um sistema educacional para o País foi a criação
de dois cursos superiores em 1827, instalados nas Faculdades de Direito
de São Paulo e Olinda (este último viria a ser transferido para Recife em
1854).
Mas embora tenham sido criados apenas em 1827, os primeiros debates em torno da matéria já haviam se iniciado na Assembleia Constituinte 4 anos antes. A primeira manifestação oficial acerca do tema foi
de iniciativa do deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro (futuro visconde de São Leopoldo) que, no seu projeto de lei apresentado em 14
de junho de 1823 na Assembleia Constituinte, propunha a criação pelo
Império de uma universidade na cidade de São Paulo na qual funcionasse a Faculdade de Direito Civil. A referida proposta, após apresentado o
substitutivo da Comissão de Instrução Pública no sentido de que fossem
criadas duas universidades (São Paulo e Olinda), apesar de ter sido aprovada, não chegou a ser promulgada, haja vista a dissolução da Assembleia
(PAULO FILHO, 1997, p. 129-131).
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Posteriormente, na Constituição outorgada em 1824, optou-se por
fazer constar no item XXXIII do art. 179 a previsão da criação de colégios
e universidades onde seriam ensinados os elementos de ciências, belas
artes e artes, o que teria ensejado, em janeiro de 1825, a edição de um decreto do imperador instituindo provisoriamente um curso jurídico no Rio
de Janeiro, cabendo a elaboração dos estatutos a Luiz José de Carvalho e
Melo, o visconde de Cachoeira. Os estatutos até foram elaborados, porém,
o curso não veio a ser instalado.
O fato é que a declaração da independência brasileira não representaria a ruptura imediata com a influência dos valores da metrópole. Em
verdade, o Brasil herdaria o modelo português de formação da elite intelectual, tradicionalmente composta por bacharéis, a quem incumbiria
assumir os mais elevados cargos da estrutura político-burocrática estatal. Trata-se da implementação de uma configuração onde predominava
a manutenção de uma elite coesa incumbida do poder decisório acerca
do projeto de construção do Estado nacional, partindo-se da premissa de
que quanto mais harmônica fosse a ideologia do grupo, mais estável seria o processo de instauração do modelo de dominação política aspirado
(CARVALHO, 2003, p. 35).
De acordo com Falcão (1984, p. 17), duas funções foram confiadas às
academias de São Paulo e Olinda/Recife
A primeira, bem mais complexa e menos evidente, situa-se ao nível cultural e ideológico. As Faculdades de Direito
constituíram-se nas primeiras instituições responsáveis pela
sistematização teórica, ou científica, como então entendiam
da nova ideologia político-jurídica, o liberalismo, a quem se
confiava a integração ideológica do Estado Moderno que a
elite projetava. A segunda, mais perceptível, nem por isso
menos importante, tratava de operacionalizar essa ideologia.
Vale dizer, formar os quadros para a gestão do Estado nacional. É o prelúdio da burocracia federal.
Porém, mesmo diante da relevância dos cursos superiores para a formação de bacharéis e a constituição de uma doutrina política própria, o
ensino jurídico continuava restrito às faculdades de São Paulo e Olinda/
Recife, perdurando assim até o final do Império. Venâncio Filho (2011,
p. 113) ressalta que, se quantitativamente o ensino permanecia o mesmo desde 1827, qualitativamente a situação também não se modificou,
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apontando o autor que a precariedade das instalações materiais, o quadro
docente inexpressivo e até mesmo o desinteresse dos alunos teriam sido
alguns fatores determinantes para o descrédito dos cursos.
Sob essa perspectiva, é quase inequívoca a constatação de que as
academias brasileiras não estavam voltadas à formação de jurisconsultos,
intelectuais que poderiam se destacar pelo vasto conhecimento jurídico
adquirido durante os anos de interações com os professores em sala de
aula. Pelo contrário, percebe-se que as escolas de Direito foram criadas
efetivamente com o escopo de desenvolver técnicos para a composição
administrativa do Estado nacional que surgia (ADORNO, 1988, p. 141),
ou seja, os debates no âmbito das universidades privilegiaram a formação
política dos alunos em lugar de uma construção propriamente jurídica.
Isso não significa, todavia, que os mais tradicionais cursos jurídicos
no Brasil não tenham cultivado grandes profissionais. As academias foram responsáveis pela formação de ilustres figuras de destaque no cenário nacional, sobretudo na política, na literatura, no jornalismo, mas que,
conforme ressalta, “o brilho desta geração se exerceu muito mais fora dos
umbrais das Arcadas do que no estudo do Direito e no comparecimento
às preleções dos professores da casa” (VENÂNCIO FILHO, 2011, p. 133),
o que demonstra que a graduação em direito no País não necessariamente
preparava os bacharéis para as questões práticas da vida jurídica.
Diante de tais constatações, é possível afirmar que “uma leitura crítica da história do Brasil e do surgimento dos cursos jurídicos, em 1827,
evidenciará de plano o ensino jurídico na época como integrante do sistema ideológico, político e burocrático do Estado em formação” (RODRIGUES, 1988, p. 16). Assim, era no âmbito das faculdades que ocorria a integração das ideias que prevaleceriam na tomada de decisão do modelo de
Estado que se pretendia forjar a partir dos interesses da classe dominante
(o liberalismo), através do fornecimento de bacharéis para a formação da
elite política e composição dos cargos da burocracia estatal.
Não seria desarrazoado, pois, afirmar que a criação dos primeiros
cursos de Direito no Brasil confunde-se com a própria construção do Estado nacional, não apenas pelo fato de ter sido objeto de debate já nas
primeiras reuniões da Assembleia Constituinte, logo após a declaração da
independência, mas, principalmente, porque as faculdades de São Paulo
e Olinda/Recife teriam servido de centros de formação e treinamento da
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elite política responsável pelo exercício dos mais elevados cargos da burocracia estatal, tal qual ressaltado por Reale Júnior (2013-2014, p. 91)
Em um País em formação, necessitado de criar uma elite burocrática, sem qualquer experiência acadêmica, as escolas
de direito não poderiam deixar de ser um centro de atuação
política e de divagações literárias. Nesse círculo de ambições políticas e de divagações românticas não havia carreira
e busca de produção técnico-jurídica. Professores e alunos
convergiam no seu interesse de constituir o estamento burocrático, sendo de somenos a produção jurídica, o método de
ensino preconizado pelo Estatuto de Cachoeira, a presença
às aulas. Construía-se o País, construía-se a escola superior,
ambos ainda em busca de si mesmos.
A profissionalização da política no interior das academias demonstrava que o ensino jurídico representava um mecanismo político-ideológico de recrutamento dos agentes que, ao término do curso superior,
estariam incumbidos da direção dos negócios públicos. Esse processo de
formação dos intelectuais configurava fator estratégico de unificação da
elite política dominante que integraria a burocracia estatal e, via de consequência, permitiria ao bacharel uma função central neste modelo liberal
de exercício do poder (ADORNO, 1988, p. 78).
Aos integrantes desta composição já se atribuiu o termo “mandarins”
(PANG; SECKINGER, 1972, p. 216), assim considerados os membros que
normalmente provinham de contextos socioeconômicos e educacionais
semelhantes, manifestavam as mesmas aspirações políticas e aderiam a
ideias políticas e sociais convencionais. No período imperial brasileiro,
com o projeto liberal do País ainda em construção, esse papel foi desempenhado pelos bacharéis que, antes treinados em Coimbra, passaram a ser
formados nas academias jurídicas de São Paulo e Olinda/Recife.
Foi justamente através dessas duas universidades nacionais – e antes,
em Coimbra - que se formaram grandes expoentes da elite política brasileira no período imperial, profissionais que se destacaram pela atuação no
exercício de diversas funções da carreira pública. A graduação em Direito,
apesar de não representar a certeza de uma formação jurídica de qualidade, era praticamente uma via de acesso aos mais elevados cargos na burocracia estatal, transformando os bacharéis em verdadeiros protagonistas
neste cenário, conforme Barman e Barman (1976, p. 44)
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A elite do Brasil imperial foi, então, construída em torno de
uma geração de homens que, formados em Coimbra na década de 1820, aumentaram seu número e seu poder ao assimilar os primeiros formandos da nova faculdade de direito
do Brasil. Nos primeiros anos, existia uma suficiência de
emprego público para todos os graduados em direito, que
monopolizavam ao mesmo tempo a política e o judiciário. A
probabilidade de pertencer à elite era conferida pelo simples
ato de se formar na faculdade de direito.
Mesmo que se possa argumentar alguns dos fatores que teriam justificado as constantes críticas à qualidade do ensino jurídico no Brasil Império, o fato é que das academias de São Paulo e Olinda/Recife saiu boa
parte dos mais relevantes profissionais da história brasileira, apesar do
destaque da atuação desses indivíduos estar, quase sempre, alheia à carreira jurídica. Isso não significa que os referidos cursos não tenham alcançado a sua finalidade, ao contrário, o intuito não era a formação jurídica do
bacharel, mas o seu treinamento para ascensão ao poder estatal, revelando
as implicações do ensino jurídico para a formação do Estado nacional.
Dessa forma, pode-se perceber que a escolha pela criação dos cursos superiores não foi por acaso, ela atesta a predominância de um pensamento constitucional motivado pela proposta de formação do Estado
brasileiro tal qual pretendido pela então elite, um modelo influenciado
pela tradição portuguesa com características burocráticas de monopolização do poder e dominação política. Assim, o ensino jurídico seria o
instrumento utilizado para treinamento de bacharéis ideologicamente homogêneos que, posteriormente, seriam recrutados para compor os mais
elevados cargos públicos, tornando-se responsáveis pela tomada de decisões na construção do País.
4. A ORGANIZAÇÃO DOS PODERES: A ESTRATÉGIA DE INTRODUÇÃO DO PODER MODERADOR NA CONSTITUIÇÃO DE 1824
Declarada a independência, era preciso organizar o novo Estado. A
monarquia se apresentava como forma de governo mais adequada, capaz
de assegurar a unidade do território nacional e a continuidade do modelo escravista de produção econômica. Ao arrepio do retorno ao arranjo
absolutista de concentração do poder na figura do imperador, optou-se
pela fórmula constitucional de legitimação das instituições e respectivas
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atribuições, inclusive no que tange às limitações do soberano. Reunia-se,
assim, em meados de 1823, a Assembleia Constituinte para a elaboração
da primeira Constituição nacional, a Carta Magna do Império do Brasil.
Sem descuidar dos tormentosos acontecimentos que antecederam
a outorga da Constituição, mais especificamente a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I e a criação do Conselho de Estado
para formulação de um novo projeto constitucional, Carvalho (2003, p.
23) ressalta que “a grande invenção da Constituição de 1824 foi a figura
do poder moderador como quarto poder”, já que o texto originariamente
elaborado pela Constituinte adotava a clássica teoria de Montesquieu da
tripartição, atribuindo funções específicas ao Executivo, Legislativo e Judiciário, apenas.
A inserção do Poder Moderador na Constituição do Império não
pode jamais ser considerada um acaso na história do constitucionalismo
brasileiro, ainda que em razão de forte influência do próprio monarca.
A opção por atribuir tal prerrogativa ao imperador demonstra o triunfo do liberalismo de inspiração conservadora (VASCONCELOS, 1986, p.
75), isto é, a prevalência de convicções à época inspiradas na doutrina de
Benjamin Constant que pretendia a conservação da vontade do soberano
sobre os demais poderes estabelecidos.
De fato, enquanto no cenário político ocidental as grandes potências que se pretendiam liberais adotavam a tese de divisão dos poderes de
Montesquieu, “seria no Brasil e em Portugal, por iniciativa praticamente
pessoal de Dom Pedro I, que a criação de Constant tomaria formalmente
vida” (LYNCH, 2010, p. 94). O pensamento constitucional brasileiro, ciente do contexto em que estava inserido o projeto de construção do Estado
nacional, adotou uma distribuição de funções diversa da tradicional tripartição dos poderes políticos, opção esta que, se não fosse a mais correta,
seria, no mínimo, autêntica.
Tais razões inspiram o debate acerca do Poder Moderador e da organização dos poderes políticos na Constituição do Império, demandando algumas considerações nesse aspecto ainda que forma tímida, sobretudo no que concerne às possíveis justificativas que teriam permeado o
imaginário da elite política brasileira em relação ao Estado monárquico
constitucional que se formava. Nesse sentido, oportuna, pois, a análise da
delegação e atribuições daquele tal qual disposto no texto constitucional
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de 1824, no intuito de conferir que, na prática, o que sobressaia era o ideal
conservador de acúmulo do poder nas mãos do monarca.
A Constituição do Império do Brasil reconhecia a existência de quatro poderes políticos2: Poder Legislativo3, delegado à Assembleia Geral;
Poder Executivo4, chefiado pelo imperador e exercido através dos Ministros de Estado; Poder Judicial5, composto por juízes e jurados; e o Poder
Moderador, definido pelo art. 986 como sendo a chave de toda a organização política, atribuição privativa do imperador, a quem cabia velar pela
independência e assegurar o equilíbrio entre os demais poderes.
A definição de Pimenta Bueno (1958, p. 201) é oportuna
O Poder Moderador, cuja natureza a Constituição esclarece
bem em seu art. 98, é a suprema inspeção da Nação, é o alto
direito que ela tem, e que não pode exercer por si mesma,
de examinar o como os diversos poderes políticos, que ela
criou e confiou a seus mandatários, são exercidos. É a faculdade que ela possui de fazer com que cada um deles se
conserve em sua órbita, e concorra harmoniosamente como
outros para o fim social: é quem mantém seu equilíbrio, impede seus abusos, conserva-os na direção de sua alta missão;
é enfim a mais elevada força social, o órgão político mais ativo, o mais influente, de todas as instituições fundamentais
da nação.
A organização constitucional dos poderes no Brasil Império reconhecia, assim, na figura do monarca a autoridade suprema de representação dos interesses da nação. Enquanto a tradicional tripartição de Montesquieu pressupunha a divisão das funções harmonicamente entre os
poderes, a Constituição brasileira pretendia no imperante a neutralidade
necessária para a manutenção do equilíbrio e independência dos demais
(SOUZA, 1997, p. 271), considerando que a pretensão do rei são os interesses da coletividade. Concentrar o poder nas mãos do imperador seria,
em outros termos, engrandecer o próprio povo e protegê-lo de eventuais
arbítrios que poderiam redundar dos desvios de conduta dos agentes políticos.
Partindo-se do pressuposto de que “para compreendermos o Estado imperial, importa termos bem claramente diante de nós o que se pretendia com o Poder Moderador” (TÔRRES, 1964, p. 80), é indiscutível
que o modelo de dominação política que prevaleceu no país em formação
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possuía conotação conservadora, com a preservação da supremacia do
comando imperial, não estando sequer sujeito a responsabilidade alguma,
ainda que Dom Pedro tivesse prometido uma Constituição liberal.
As atribuições constitucionais ao Poder Moderador7 permitiam a interferência do monarca no exercício dos outros poderes, o que corrobora
sua hierarquia frente aos demais. Esse modelo de organização do poder
político implicou de forma mais nítida em relação ao Poder Judiciário,
muito em razão dos contornos burocráticos inerentes à própria instituição. Na verdade, a hierarquização, a definição de contornos burocráticos
devidamente precisos e a rotatividade dos cargos públicos eram traços
que, se não foram integralmente copiados da estrutura judicial portuguesa, pelo menos podem ser lembrados na forma como se projetou a organização judiciária brasileira (WEHLING; WEHLING, 2004, p. 275).
A preocupação com a centralização nas mãos do monarca refletia
no sistema de nomeação dos magistrados que, dentre outras atribuições,
eram verdadeiros representantes dos interesses reais no território brasileiro. Em contrapartida, os juízes e desembargadores utilizavam-se desta
carreira como mecanismo de ascensão social (SCHWARTZ, 2011, p. 227),
usufruindo de todos os privilégios que o título que lhe conferia, padrão
típico da era colonial e que permaneceria também no período pós independência.
Obviamente que a manutenção deste corpo burocrático da magistratura era parte da estratégia de dominação política que se pretendeu estabelecer à época e, como tal, implicou em determinadas condutas dos magistrados e na atuação do próprio Poder Judiciário. Com isso, era bastante
comum a inclinação do magistrado para atividades não essencialmente
jurisdicionais, na medida em que “a nomeação para um cargo judiciário
era a forma privilegiada de ingresso na carreira política imperial” (KOERNER, 2010, p. 44), fazendo com que, não raras vezes, os juízes ocupassem
mais de um cargo simultaneamente (como deputados ou senadores, por
exemplo).
De outro lado, em se tratando de um país com vasto território nacional, havia localidades onde o poder imperial não alcançava e, portanto,
necessitava de um representante para sua afirmação. Essa função coube
aos magistrados, uma vez que a ordem política e a estabilidade do poder
central pressupunham a mediação das relações entre o governo e as elites
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locais (KOERNER, 2010, p. 53), atuando os juízes como mandatários do
imperador com vistas a preencher possíveis lacunas espaciais que dessem
margem à autonomia dos potentados regionais.
Não se quer dizer com isso, todavia, que esse modelo conservador
de dominação política tenha restado incólume durante os anos iniciais
de formação do Estado brasileiro. Na verdade, inconformados com essa
forma imperial de controle social, os liberais editaram, em 1827, a lei que
criava a figura do juiz de paz, um magistrado sem treinamento e que seria
eleito para exercer, a nível local, a função conciliativa e os poderes de julgamento dos assuntos de menor relevância.
Com isso, aparecia no cenário nacional uma categoria de profissionais que seriam escolhidos através de eleição nas paróquias onde assumiriam parte das atribuições antes inerentes a magistrados tradicionalmente
nomeados pelo imperador, o que levou Flory (1986, p. 81) a constatar
que “os reformadores liberais fizeram da justiça da paz o portador padrão
de suas próprias preocupações filosóficas e práticas: formas democráticas, localismo, autonomia e descentralização”. Dessa maneira, apesar do
movimento regressista dos conservadores que iria ocorrer anos depois, a
criação dos juízes de paz representou uma nítida tentativa de ampliação
da participação popular na justiça por meio da limitação dos poderes do
monarca na composição da estrutura judiciária.
Portanto, pode-se concluir que a previsão do Poder Moderador na
Constituição brasileira foi fruto do modelo de dominação política que se
almejou estabelecer, com as bases no pensamento conservador erigido
sob os auspícios da concentração da vontade do soberano sobre os demais
poderes estabelecidos, convergindo na figura do imperador - suposto legítimo representante dos interesses da nação - as atribuições supremas da
organização político-administrativa do País em construção. Essa formatação, ressalte-se, jamais tinha sido formalmente adotada em outros países,
o que denota a autenticidade do pensamento dominante no território nacional, em consonância com os interesses das classes dominantes.
Há, por fim, uma relevante consideração. Para a elite imperial, a
questão da integridade territorial era decisiva. O exemplo do esfacelamento das colônias espanholas na América, a deriva em diversos países, obrigou esta elite a escolher a centralização que ganhou forma na figura do
Poder Moderador. O núcleo desta elite era de proprietários e de escravo-
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cratas, com poucos interesses divergentes, relativamente às aspirações revolucionárias vindas da França, como igualdade e liberdade. Num cenário
político e social tão homogêneo não surpreende a ausência dos conflitos
estruturais, que se desencadeavam nas repúblicas que se formaram após o
fim do poderio colonial espanhol. Se o período imperial brasileiro com o
seu Poder Moderador foi estável, deve-se esta estabilidade à ausência do
conflito, contido pela Constituição Imperial e pela estrutura política do
exercício do poder econômico e político; e não porque em si o Poder Moderador e o Imperador eram elementos da estabilidade: eram bem mais
produtos da chamada estabilidade do que sua causa.
5. CONCLUSÃO
Com estas considerações pretendeu-se verificar a suposta existência
de um pensamento constitucional brasileiro que teria influenciado um
formato próprio de construção do Estado nacional. Em verdade, alguns
pontos foram arguidos no sentido de demonstrar que os contornos do
Estado brasileiro não surgiram acidentalmente, mas teriam sido forjados
em decorrência de determinadas escolhas através das quais prevaleciam
as convicções que se entendiam mais adequadas ao modelo pretendido.
Não é preciso muito esforço para perceber que, historicamente, a
formação do Brasil independente se deu na perspectiva dos interesses das
elites nacionais, mesmo que o modelo de dominação política perquirido
não fosse o mais apropriado aos anseios sociais. Ainda que se possa alegar
movimentos de resistência ou discursos em sentido contrário, o fato é que
o Estado brasileiro foi construído pela(s) (e para) as classes dominantes,
com o intuito de manterem-se perpetuados no poder e, por meio dele,
sobreviverem às custas das camadas menos favorecidas da sociedade.
Dessa forma, o presente artigo aponta para a autenticidade do pensamento constitucional brasileiro nos três aspectos levantados: a opção
por um Estado monárquico, centralizador e escravista, apesar do contexto internacional de revoluções pela descentralização do poder e abolição da escravidão; a criação dos cursos superiores com intuito de formar
bacharéis aptos a servirem à burocracia estatal, mesmo que esse sistema
educacional não atendesse à necessidade de alfabetização da população;
e a inserção do Poder Moderador na Constituição como mecanismo de
controle dos demais poderes, sobretudo o Poder Judiciário que, durante
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o Império, esteve praticamente submisso ao comando do monarca, como
forma do resultado de contenção das divergências estruturais de ordem
econômica e política.
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'Notas de fim'
1
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida
pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.
2
Art. Os Poderes Politicos reconhecidos pela Constituição do Imperio do Brazil
são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial.
3
Art. 13. O Poder Legislativo é delegado á Assembléa Geral com a Sancção do
Imperador.

rt. 14. A Assembléa Geral compõe-se de duas Camaras: Camara de Deputados,
e Camara de Senadores, ou Senado.

4
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus
Ministros de Estado.
5
Art. 151. O Poder Judicial independente, e será composto de Juizes, e Jurados,
os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os Codigos determinarem.
6
Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro
Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia,
equilibrio, e harmonia dos mais Poderes Politicos.
7
Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador

I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43.
II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos das Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio.
III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para que tenham força de Lei: Art. 62.
IV. Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos Conselhos
Provinciaes: Arts. 86, e 87.
V. Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua.
VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.
VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.
VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por
Sentença.
IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem do Estado.
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que o tema ainda careça da força normativa e vinculante para produzir
efeitos mais concretos.
ABSTRACT:
The present work aims to demonstrate that the contractual model of
modern law, which its instituting time, based on present reciprocities, is
unable to face and problematize intergenerational problems. To achieve
this objective, the text presented a concept of intergenerational justice and
systematized its main theories of reasoning. Finally, it examined some international diplomas and conventions that included duties to the future
of humanity on the legal agenda. Based on a bibliographic research with a
critical bias, the evolution of intergenerational theory and its inclusion in
several legal systems was attested, despite concluding that the theme still
lacks the normative and binding force to produce more concrete effects.
RESUMEN:
El presente trabajo tiene como propósito demostrar que el modelo
contractual del derecho moderno, que su tiempo instituyente, basado en
reciprocidades actuales, no puede enfrentar y problematizar los problemas intergeneracionales. Para alcanzar este objetivo el texto presenta un
concepto de justicia intergeneracional y sistematiza las principales teorías de fundamentación. Se examinará algunos diplomas y convenciones
internacionales que incluyeron deberes para el futuro de la humanidad en
la agenda jurídica. Basado en una investigación bibliográfica con un sesgo
crítico, se declara la evolución de la teoría intergeneracional y su inclusión en
varios sistemas legales, a pesar de concluir que el tema aún carece de fuerza
normativa y vinculante para producir efectos más concretos.
PALAVRAS-CHAVE:
Direitos Humanos; Direito Internacional; Justiça Intergeracional.
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Human Rights; International Law; Intergenerational Justice.
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INTRODUÇÃO
A relação entre o tempo e o direito é instituinte e performativa. O
direito afeta diretamente a temporalização do tempo e o tempo define a
força instituinte do direito (OST, 1999). Ligar e desligar o tempo faz parte do projeto jurídico. Perdão, memória, promessas e requestionamento
funcionam, dirá Ost, como mecanismos temporais e normativos que performam o direito e seus processos, lhe conferindo um tempo só seu, distinto do tempo real. O direito responde ao seu próprio tempo, seus ritos,
processos e racionalidades. Liga o passado pela memória, o desliga pelo
perdão. Clama pelo futuro na promessa e o desliga no requestionamento.
Um itinerário aberto entre os diferentes tempos no mundo faz parte da
tentativa jurídica de produzir paz, segurança e estabilidade. Mas será que
o direito moderno foi entabulado para pensar as obrigações jurídicas fora
do presente temporal? Sua dinâmica consegue conectar, verdadeiramente,
tempos de mundo diferentes e pensar alternativas prospectivas de futuro? Afinal, passado, presente e futuro são avocados no direito sempre no
presente, entre sujeitos presentes e, em geral, sonegam as possibilidades
do devir, de futuro, para além dos partícipes da negociação jurídica presentificada.
O tempo social instituiu expectativas e contribui para a elaboração
da racionalidade das instituições que ele mesmo performa. O fato de a
globalização econômica e a revolução tecnológica terem acelerado a construção social do tempo, impondo uma cultura do imediato, do efêmero e
da insegurança, fez com que a própria ideia de tempo futuro fosse avocada
pelo presente de maneira ainda mais potente do que em outras épocas.
Apela-se para o futuro desde já, pois teme-se pela sua própria presença. O
futuro sempre se fez no presente, mas justamente a aceleração do presente
e as inseguranças sobre o futuro (cada vez maiores nas evidências ambientais, previdenciárias, biogenéticas, robóticas etc.) fez eclodir um conjunto
de denúncias sobre os projetos de desenvolvimento econômico que colocam em risco a qualidade da vida na terra, seus projetos éticos e sua própria continuidade. Ou seja: o futuro está em risco e é preciso fazer algo, é
preciso protegê-lo. Mas como fazer isso, se a modalidade das obrigações
jurídicas modernas está assentada na categoria da autonomia da vontade
humana e na reciprocidade entre sujeitos de direitos presentes entre si?
Como fazer obrigações com pessoas do futuro, pessoas que não conhe-
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ço, que não podem manifestar seus desejos, suas escolhas e vontades pela
simples razão de não existirem? É possível falar de uma responsabilidade
para com o futuro, para com essas pessoas, com as gerações futuras?
O presente trabalho é dedicado a tratar dessas questões e pretende
colaborar para o amadurecimento das discussões em torno do que se tem
denominado de justiça intergeracional. Num primeiro momento, analisar-se-á como a própria ideia de futuro passa a ser uma preocupação do
direito e como a racionalidade moderna contratual é insuficiente para enfrentar os desafios entre as diferentes gerações e criar um sistema de responsabilidades entre elas. Posteriormente, deparar-se-á com o problema
da legitimidade das futuras gerações como sujeitos de direitos e interesses na ordem jurídico-filosófica, recorrendo aos estudos de Edith Brown
Weiss e Axel Gosseries para problematizar a existência das obrigações entre as gerações.
Em seguida, destacar-se-ão as bases filosóficas da justiça intergeracional por meio da análise de algumas teorias que se voltaram à investigação dos deveres da geração atual para com as gerações que diretamente
lhe seguem e para com as mais remotas. Por fim, examinar-se-ão tratados,
convenções e documentos internacionais que deram suporte jurídico à teoria intergeracional e sua posterior inclusão nos ordenamentos jurídicos
dos Estados, apesar de se reconhecer a sua baixa coercitividade normativa.
Metodologicamente, valeu-se da pesquisa bibliográfica e de uma
postura teórica crítica e interdisciplinar, que entremeia aportes filosóficos,
sociológicos e jurídicos, capazes de demostrar as fragilidades temporais e
insuficiências estruturais que o direito possui para tratar do futuro. Nesse
sentido, elementos de teoria crítica são utilizados para analisar e situar o
tempo do direito e suas formas instituintes e sua própria temporalização,
como pano de fundo para demostrar os desafios que o direito possui para
falar, no presente, do futuro e responsabilizar-se com ele.
1. DIREITOS HUMANOS, FUTURO E OS LIMITES DO PARADIGMA JURÍDICO CONTRATUAL PARA TRATAR DOS DESAFIOS
INTERGERACIONAIS
Em geral os debates sobre o direito e suas narrativas não dedicam
um lugar privilegiado para se discorrer a respeito da importância de sua
temporalidade social instituinte. Com certa frequência esquecemos que o
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direito afeta diretamente a temporalização do tempo e que o tempo define
a força instituinte do direito (OST, 1999). O direito organiza, a partir de
seus próprios estatutos, o itinerário das disputas, define prazos, estabelece
procedimentos e constrói um tempo social próprio, apartado do tempo
cronológico. Ao temporalizar o tempo ao seu modo, o direito negocia,
permanentemente, com o passado e com o futuro. Ligar e desligar o tempo é parte de seu projeto. Liga o passado pela memória, lhe garantindo um
registro e uma transmissão. O perdão, dirá Ost, desliga o passado e liberta
o direito para novas possibilidade de futuro. As promessas ligam o futuro
por compromissos normativos, enquanto o requestionamento desliga o
futuro e permite as revisões necessárias. Essas quatro categorias, continua Ost, são ao mesmo tempo normativas e temporais. Nenhuma delas
é capaz de operar sozinha e tem muito de uma dentro da outra (muita
memória no perdão, por exemplo). Há uma relação dialética e de tensão entre elas. Além disso, falamos do tempo e suas variações sempre no
presente. Não do tempo cronológico, mas do tempo social e histórico. O
certo é que as conexões entre o tempo e o direito são substanciais e fazem
parte da gramática social das instituições que se ocupam do passado, presente e futuro de nossas vidas. O tempo deve ser definido, portanto, refere
Luhmann (2007), como a interpretação social da realidade em relação à
diferença entre passado e futuro. O tempo tem, pode-se dizer, sua historicidade própria.
O direito cumpre grande parte de seu itinerário com olhares privilegiados para o passado, pela memória revivida e repetida no presente.
Opera a partir do passado legislado, respeita as decisões do passado, impõe a continuidade do passado como garantia de segurança, de estabilidade e redução de complexidade. Comina, também, esquecimento ao isolar
o presente do contato com a memória. Há muita lembrança que o direito
faz questão de esquecer e sepultar. À Justiça sempre escapa algo quando o
encontro entre diferentes temporalidades não acontece. Nisso reside, por
exemplo, o grande desafio da Justiça de Transição: conectar o presente ao
seu passado e responsabilizar no futuro.
O passado se repete e se conserva pelas práticas e discursos, mas o
futuro apresenta-se como promessa, como possibilidade. É devir, é esperança e probabilidade. Mas também é medo, insegurança e risco. Mesmo
que não se queira ou não se sinta o tempo passar, o futuro chegará, sempre
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chega o tempo todo e a todo o instante. Ele é verbalizado e decidido sempre no presente. O futuro é o presente ausente por excelência. A finitude
humana denuncia o tempo do mortal, mas não determina a continuidade
do tempo em si. Os tempos do mundo e o tempo da vida particular de
cada um não se confundem. Talvez por isso que o encontro entre diferentes tempos particulares da vida, que marcam gerações distintas e cada
um dos seus indivíduos, é muito difícil de acontecer, de sustentar diálogos e de produzir o seu próprio estatuto. O tempo exterior ao sujeito não
é o mesmo tempo que constitui a subjetividade e a percepção temporal
que o sujeito elabora. O tempo social e o tempo histórico são instituintes,
constroem roteiros, sistemas, dinâmicas e itinerários que organizam as
etapas da sociabilidade humana. O tempo da escola, do trabalho, do direito etc., tempos diferentes entre si, são eles todos aspectos da construção
social da realidade que normalizam e programam a forma temporalmente
correta de as coisas acontecerem. O tempo é apropriado pelos grupos sociais como forma de organização de suas instituições (OST, 1999; PINTO,
2002).
E no direito moderno? De que maneira o tempo constrói o seu itinerário e contribui na elaboração de suas instituições? Desde a modernidade
nos acostumamos a entender o direito como um sistema privilegiado de
proteção do indivíduo isoladamente considerado contra os absolutismos
de qualquer ordem. Essa função do direito foi e continua sendo muito
importante. Centrada no indivíduo, na sua racionalidade e vontade, este
sistema de proteção é um sistema do sujeito em si, sem vínculos, aparentemente sem uma história concreta. A modernidade, para valorizar
e proteger o indivíduo, renega sua historicidade, tornando-o um sujeito
metafísico, abstrato. Rouba-lhe a tradição e a sua temporalidade. O sujeito
fechado em si mesmo e considerando-se à parte, pontua Lipovetsky (1989,
p. 88), “quebra a cadeia das gerações, o passado e a tradição perdem o seu
prestígio”. Este sujeito moderno, sujeito de direito, é um sujeito formal e
abstrato que se relaciona nestas condições com outros sujeitos de mesma
estirpe anímica. Ele é a expressão da máxima individualidade que tem
compromissos consigo mesmo. Tem seu próprio projeto e seu próprio
tempo à disposição. É na vontade de cada individuo e nas negociações de
vontade entre si que os compromissos entre sujeitos se conformam. É na
reciprocidade entre sujeitos que a norma ganha sentido e força instituinte.
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Assim foram concebidos os chamados direitos individuais. É o tempo de
cada sujeito abstrato que define o itinerário de seus próprios interesses e
direitos. Nesse caso o tempo é sempre igual para todos e deve considerar
a vontade manifesta presencialmente pelo sujeito de direito. E como na
modernidade o tempo social é diferido, o futuro é algo sempre distante.
No contrato o futuro se instala, mas de modo muito singelo, pois envolve apenas sujeitos presentes e seus tempos específicos de mundo (OST,
1999). O contrato opera uma cisão do tempo, privilegiando o presente e
seus atores no presente. É como se na modernidade o futuro não fizesse
parte da agenda direta e privilegiada de preocupações jurídicas. Tempo
lento e diferido da modernidade concede ao futuro sua temporalidade
apartada, sempre jogada para a frente pelo temor instituinte do presente.
A instantaneidade do presente, por seu turno, típica de uma sociedade hiperindividualizada e virtualizada em todos os sentidos (universo
do trabalho, conhecimento, sentimentos e lazer), instala o futuro no presente, presentifica o futuro e, em certa medida, até mesmo nega-o como
possibilidade. Num tempo de laços frágeis e de efemeridades existenciais
de todo o tipo, o futuro é sempre incerto, no trabalho, no amor etc., e
a insegurança e o medo são presenças constantes (BAUMAN, 2007). O
medo e a insegurança em relação ao futuro são denunciados de diferentes
maneiras e tomam assento nas diversas formas de narrativas sociais, das
mais simples às mais científicas. Desde o cidadão mais modesto às pessoas
mais intelectualizadas, a todos o futuro gera inquietações, mas sempre
de modo individual e sem muitos arranjos temporais entre as diferenças
gerações.
No momento em que este artigo é escrito, um grupo de mais de mil
cientistas destaca que o mundo está sob uma emergência climática e que
reduzir a população, o consumo de combustíveis fosseis, preservar a natureza, são medidas indispensáveis para que o futuro da vida humana na terra seja garantido. De modo mais pragmático, as reformas da previdência
são questionadas massivamente por inviabilizar o futuro do trabalhador
e sua qualidade de vida na velhice. Do mesmo modo, os avanços tecnológicos, o incremento da biotecnologia e a inteligência artificial desafiam o
homem a pensar no futuro o seu próprio papel na humanidade. Discursos
e tendências pós humanistas começam a performar um novo tempo de
mundo e obviamente que os modelos de gestar estes desafios ainda não
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são plenamente conhecidos. Ou seja, o tempo se dilui, se esvai, se liquefeita e o império do imediato e do presente se ergue absoluto, quase que
tornando o passado, presente e futuro uma só coisa só: imprevisível.
A esperança do futuro parece ter sucumbido. As pessoas da década
de 60 e 70 até ganhavam menos que do atualmente, mas acreditavam que
o futuro seria melhor, que as tecnologias fariam do mundo um lugar melhor para viver. Paradoxalmente, nos dias de hoje, as pessoas podem até
ganhar mais, mas o futuro é incerto, causa medo de todo tipo. A confusão do presente impede de se acessar o futuro com certa referencialidade.
As certezas modernas estão desparecendo e o novo metamorfoseado se
instala em todos os lugares e dá contornos incertos e inovadores de um
tempo que não se deixa compreender facilmente. Segundo Beck (2018), a
metamorfose do mundo não é apenas uma mudança, um giro simples de
olhar, mas sugere uma ordem de estranhamento que ainda não foi totalmente compreendida, mesmo porque está em processo. Fatalmente que
um mundo assim desordenado e esquizofrênico, imprevisível, será palco
de um número incontrolável e sucessivo de desastres (financeiros, climáticos etc.), do aumento do risco e da imprevisibilidade, penhorando do
futuro a própria ideia de devir. Definitivamente o que era impensável ontem, hoje é real e possível, e amanhã seguirá sendo ainda mais improvável.
Esse mesmo movimento acontece, também, em relação ao tempo
passado. Revisitar o passado, trazê-lo para o presente e produzir memória
ao seu modo tem sido estratégias constantes no cotidiano de diferentes
atores e nem sempre de modo positivo. O presente constrói suas específicas modalidades de reinventar o passado e lhe atribuir valor. Negar
o passado, a memória social que constitui uma sociedade, é comumente
uma forma de não ter que se responsabilizar por ela. As esquizofrênicas
narrativas sobre o holocausto e os regimes militares se inscrevem nesse
itinerário de negacionismo histórico, de ocultação do passado, de uma
espécie de suspensão do tempo. As formas políticas não democráticas
geralmente sequestram o tempo e fazem dele o seu próprio lugar e seu
próprio enredo. Não permitem diálogos e impõem uma ditadura de sua
temporalidade. É por isso que regimes ditatoriais constroem o passado ao
seu modo e alimentam o medo em relação ao futuro. Separam os tempos
históricos e impedem diálogos entre os diversos atores. Isso tudo contribui para a consolidação de uma “miopia temporal”, pela qual a sociedade
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atual apresenta amnésia quanto ao passado, respeita o passado recente, e é
incapaz de projetar o futuro como sentido (OST, 1999a).
É verdade, como dissemos, que há um tempo de promessas no direito moderno, capaz de ligar o futuro, mas o futuro em si, ontologicamente
considerado, não encontra nesse tempo um lugar de assento e proteção
considerável, ao menos não enquanto uma agenda de proteção de direitos
humanos universal e intergeracional. Ocorre que a compulsoriedade do
presente é justamente a condição de possibilidade para a viabilidade das
relações jurídicas modernas, razão pela qual falar em um sujeito jurídico
fora desse tempo e com capacidade de ligar tempos distintos não tende a
fazer muito sentido para esse modelo normativo. É na reciprocidade entre
sujeitos presentes que a relação jurídica contratual acontece. Este modelo
ético, baseado no contrato, simetria e reciprocidade, sustenta-se em obrigações constituídas apenas entre sujeitos presentes (OST, 1999a).
Pelo paradigma contratual as gerações futuras não são capazes de
nos afetar com suas ações, pois são impossibilitadas de provocarem danos
ao presente. Podem os sujeitos do presente fazer algo pelo futuro ou mesmo contra o ele, mas o futuro e seus sujeitos desconhecidos nada podem
fazer pelo presente. O fato de as gerações futuras não poderem beneficiar
ou prejudicar pessoas que vivem no presente, uma vez que não convivem
em uma mesma comunidade ética, poderia levar a crer, inclusive, que não
se tem qualquer forma de responsabilidade para com elas. Ost caracteriza
este fato da impossibilidade da geração futura em causar danos, em prejudicar a presente, de instantaneísmo. Essa constatação acabou fomentando
um conjunto de teorias preocupadas em preservar o futuro e garantir a
sua proteção, mas sem grandes preocupações com os processos de transmissão entre o passado, presente e futuro. Por isso, alerta Ost (1999a, p.
612) que
Todo esto parece expresar una perdida completa del sentido
de la comunidad temporal que vincula entre sí a las generaciones; el bien de cada generación, la felicidad que puede
esperar, es una cuestión puramente local y contingente, no
tiene nada que ver ni con las generaciones pasadas ni con las
futuras; por el contrario, no tiene ningún deber a su respecto,
salvo, como hemos dicho, em el caso de las teorías que intentan fundamentar obligaciones que son puramente impersonales, privadas de cualquier tipo de vínculo con un sentido
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vivo de la transmisión.
Pela teoria da reciprocidade o modelo contratualista estabelece a pressuposição de que a história começa sempre pela celebração de
um contrato, pelo qual cada geração poderia “renegociar” as condições
de transferência do que é justo para as próximas gerações, pelo mesmo
balcão de negociações. Cada geração, portanto, nesse modelo, se auto institui, com um aspecto de miopia temporal, visto que não considera passado e futuro (OST, 1999a). Pela lógica contratualista de reciprocidade, se
buscará, a título de exemplo, o equilíbrio entre A e B. Se houver equilíbrio,
haverá justiça comutativa. A partir daí, pela lógica da transitividade, o que
B tiver de receber de A, será transmitido a C, que transmitirá a D, e assim
sucessivamente. Se o contrato é o mito fundante, cada nova geração poderá fazer, a seu modo, novas negociações, inclusive sonegando o passado e
descomprometendo-se com o futuro.
O modelo contratualista procedimental não está à altura do desafio relativo à responsabilidade para com as gerações futuras. Ost critica,
também, a teoria da ética comunicativa de Habermas, mencionando que
os dois princípios que conformam dita teoria precisam ser, no mínimo,
revistos. O Primeiro – princípio da discussão – por pretender tornar válidas as normas capazes de conseguir um acordo do conjunto de participantes na discussão, o que, por óbvio, exclui as gerações passadas e futuras. Já o segundo – princípio da universalização – estabelece que para
uma norma ser válida, há que ser possível prever seus efeitos, o que não
contempla, da mesma forma, as relações com as gerações futuras, tendo
em vista a imprevisibilidade dos efeitos, a exemplo da questão ambiental.
(OST, 1999a). Se as gerações forem desvinculadas, ou liberadas da ideia de
solidariedade histórica, a tendência é, na visão o autor, que cada geração
tentará otimizar e maximizar os seus benefícios em proveito próprio, sem
preocupação com a garantia de manutenção ou transmissão de bens às
gerações futuras, e cita como exemplo, novamente, a questão ambiental
quando ressalta a despreocupação com a contaminação e diminuição de
recursos (OST, 1999a).
Para pensar na responsabilidade perante as futuras gerações, é
necessário, portanto, desvincular-se de dois óbices: o contratualismo e o
instantaneísmo. O primeiro, baseado na teoria da reciprocidade, que considera somente pessoas presentes e afetadas por determinada relação, e o
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segundo, que leva em consideração que as gerações futuras não possuem
nenhuma possibilidade de afetar a geração presente.
A contribuição do autor enquanto solução para o problema da
responsabilidade diante dos que ainda virão, é, “a favor de una extensión
del ámbito ético y jurídico a las generaciones futuras, partiendo para ello
de la naturaleza de la propia humanidad” (OST, 1999a, p. 613). Deverá
prevalecer, portanto, a perspectiva da humanidade, em detrimento da individualidade de cada geração. É no respeito da humanidade comum que
os tempos se conectam. A continuidade da vida e o respeito da humanidade do sujeito contemporâneo é a melhor garantia para que se tenha
consideração e consciência a respeito dos sucessores distantes. O que liga
passado, presente e futuro não é o tempo particular de cada geração em si
mesma, mas a continuidade da vida humana enquanto espécie. O passado
habita no presente que, por sua vez, é condição de possibilidade para o
futuro. Mas evidentemente que nem sempre estes tempos se encontram
num só estatuto. Pouco conhecemos das nossas gerações familiares mais
distantes e nada garante que nossos familiares do futuro longínquo manterão memória sobre nossa existência. De todo modo, estamos aqui por
conta do passado daqueles com quem sequer temos intimidade e o futuro
dos nossos familiares está garantido pela nossa presença contemporânea.
Definitivamente a vida como processo e continuidade não começa quando nascemos e não terminará com a nossa morte e nem mesmo com o fim
de nossa geração.
Ao se considerar a humanidade comum que liga as diferentes gerações, presentes ou futuras, liberta-se da ideia de simetria bilateral que
norteia a teoria contratualista da reciprocidade. As gerações não podem
ser pensadas de modo estanque, numa genealogia escalonada de tempos
isolados, pois são interligadas, entendidas como movimento de continuidade da vida humana em si mesma. A ideia de transmissão de patrimônio,
desse modo, será substituída por um modelo de troca comunicativa. De
acordo com esta tese, “la igualdad de principio de cada generación (y de
cada uno de sus miembros) se establecerá, cualquiera que sea su situación
en la cadena genealógica, de modo que se los reconozca un igual derecho
de acceso a los recursos naturales” (OST, 1999a, p. 614), o que possibilitará o equilíbrio na relação assimétrica que é a relação entre as gerações,
e “la transitividad de la deuda (exigida o reconocida) entre generaciones
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sucesivas reemplazará a la igualdad compensatoria inherente a las relaciones mutuamente vinculantes entre contemporaneos” (OST, 1999a, p.
614).
Uma segunda consequência de adoção desta tese, será a possibilidade de superação da concepção instantaneísta, mediante uma reabilitação
do tempo histórico, como meio de restauração de fecundidade recíproca
entre o passado e o futuro, reconhecendo, nesse sentido, o passado como
um espaço de experiência, e o futuro como um horizonte de expectativa.
Assim sendo, a tese procura demonstrar de que é pelo próprio homem,
em si mesmo, que se deve fazer valer o cuidado com as gerações seguintes
(OST, 1999a). Ost defende, portanto, que conceber a justiça entre gerações
apenas pela órbita do contrato, seria considerar que adultos passariam a
existir do nada, e que o tempo de experiência iniciaria e terminaria com a
vida destes, que buscariam maximizar seus interesses em uma perspectiva
contábil, sem a necessidade de prestar contas a ninguém. Defende, porém,
que uma característica do contratualismo deve ser preservada, qual seja,
a igualdade. Entretanto, diverso do contrato, que trata da igualdade entre
partes presentes, a igualdade na tese de Ost deve ser garantida entre as diferentes gerações, diferenciada pelo tempo em que ocorrem, por meio da
transitividade da obrigação para com os que próximos que virão. Na visão
do autor, “a transitividade da obligación es en sí misma perfectamente
capaz de satisfacer la exigência de igualdad en situaciones caracterizadas
por la asimetría, del mismo modo que la recirpocidad de las prestaciones
lo hace en las situaciones simétricas” (OST, 1999a, p. 616).
Uma ética do futuro, portanto, exige romper com este modelo de
reciprocidade pura e simples. “Toda vida reivindica vida e isso talvez seja
um direito a ser respeitado. Aquilo que não existe não faz reivindicações,
e nem por isso pode ter seus direitos lesados.” (JONAS, 2006, p. 89). É importante que a vida tenha esses direitos quando existir de fato e não simplesmente pela possibilidade de um dia vir a sê-lo um determinado dia.
2. O (NÃO) LUGAR DAS FUTURAS GERAÇÕES. DIREITOS
SEM SUJEITOS?
Se a modernidade se ocupou notadamente do tempo dos direitos
individuais, lentamente as demandas contemporâneas e as suas formas
de proteção extrapolaram a temporalidade do sujeito em si e se ocuparam
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dos grupos de sujeitos, das coletividades, com um concepção transindividual, pluralista, flexível, que não se limita a territórios e envolve, ao menos em tese, toda a humanidade, tanto presente quanto futura (SCHIOCCHET; LIEDKE, 2012). Uma espécie do apelo à espécie está por trás desse
paradigma. Uma denúncia entre o tempo do mundo e o tempo do sujeito,
entre o tempo do indivíduo e o tempo da sociedade, também são expostas. Quase sempre as teorias da justiça apostaram positivamente nas heranças civilizatórias e projetaram, a partir do passado, uma ideia de constância dos valores inaugurais. Parece, contudo, que o tempo de queixas e
acusações sobre o fracasso do mundo tem, paradoxalmente, despertado a
consciência do mundo em torno do seu futuro (BECK, 2018).
Nessa crescente ampliação e aperfeiçoamento da titularidade dos direitos humanos, Cristina Consani e Yanko Xavier (2016) ressaltam que
começam a tomar forma, a partir dos anos 1960, os direitos de terceira
geração, de natureza transindividual e norteados pelo ideal de fraternidade e solidariedade, nos quais a principal preocupação passa a ser com
os direitos difusos: direitos cujos titulares não se pode determinar, nem
mensurar o número exato de beneficiários, tais como o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à propriedade sobre o patrimônio
comum da humanidade. Isto posto, “o grande diferencial dessa terceira
geração de direitos é justamente a ampliação dos beneficiários dos direitos humanos não apenas no espaço, mas também no tempo, abarcando
além das gerações presentes também as gerações futuras” (CONSANI;
XAVIER; 2016, p. 148). Sabemos que aos poucos o constitucionalismo,
para evitar descompassos temporais imensos, criou sistemas de proteção
contra majoritários para defender a população das maiorias eventuais.
Isso conecta, mesmo que minimamente, os atores sociais a um modelo de
projeto constitucional que teve origem num tempo e que se perpetua e se
comunica com tempos diferentes de sua fundação.
Desse modo, Sofia Chaves (2016) esclarece que a realidade dos direitos humanos se desprende do tempo e se projeta às gerações futuras,
como prerrogativas inerentes a todos os homens e em todos os tempos,
que fluem ininterruptamente entre gerações. Assim, através dos direitos
humanos, a justiça substancial, distributiva, comutativa, social e outras
variantes são compreendidas na dimensão espaço-temporal das obrigações intra e intergeracionais (KURY, 2017).
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Mas é possível considerar as futuras gerações como sujeitos de direito? É possível falarmos em direitos sem sujeitos e sem um objeto definido
de proteção? Obviamente que se mantivermos uma acepção exclusiva e
restrita de obrigação jurídica de direitos individuais e seus objetos fundantes, teremos dificuldade em sustentar uma ideia, mesmo aproximada, que reconheça obrigações e direitos em relação às gerações futuras
(tratamos disso no item anterior). Inexistindo objeto e sujeito, a tradição
jurídica sugere ser impossível a formação de relações obrigacionais. Mas
como então falar em Justiça intergeracional?
Por mais que se possa defender a existência de direitos como responsabilidades em relação ao futuro, tendo como sujeitos as gerações vindouras, é evidente que o tema da justiça intergeracional exige algumas
ressignificações, em termos normativos, das expectativas que o direito
pode sustentar intemporalmente. Em termos jurídicos, pode-se dizer que
a intemporalidade da norma jurídica poderá, em certos casos, impor à geração “atual o dever de se abster de praticar qualquer tipo de conduta que
possa obstar ao seu futuro preenchimento e concretização” (SEQUEIRA,
2017, p. 35). Ademais, as normas de direitos fundamentais, justamente
pelo seu papel de permanência, projetam-se para o futuro e alcançarão os
sujeitos vindouros apenas no momento do seu nascimento. Ou seja, “os
bens futuros da geração futura se acham a coberto pelo domínio de tutela
da norma vigente. Somente o domínio de garantia efetiva consagrado por
tal norma fica dependente do nascimento do sujeito” (SEQUEIRA, 2017,
p. 35).
E veja que a indeterminação do sujeito não afeta a obrigação jurídica
da norma presente, pois trata da defesa da continuidade das condições
normativas e das garantias de vida digna para qualquer pessoa que participe da comunidade política no futuro. Do mesmo modo que o pai pensa
no filho antes de ele vir ao mundo e ter nome, o direito funciona como
instrumento de estabilização de expectativas em relação ao futuro da sociedade que precisa da continuidade da vida enquanto tal. A finitude do
sujeito impõe um projeto de permanência que sem as gerações futuras
seria frustrado. Por isso o direito genérico de respeito, “que vincula a geração atual a não impedir a constituição e o exercício futuro dos direitos
definitivos da geração vindoura.” Em decorrência disso, os direitos definitivos da geração atual podem ser limitados pelos direitos das gerações

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

419

futuras (SEQUEIRA, 2017, p. 37).
Diante da sociedade de risco global em que se vive atualmente, Taysa Schiocchet e Mônica Liedke advertem que “os custos globais difusos,
diferentemente dos ganhos individuais, são repartidos por todos numa
escala temporal que ninguém sabe calcular”, emergindo a reflexão sobre a
responsabilidade da geração atual para com as gerações vindouras (2012,
p. 118). A concepção de obrigação é tradicionalmente ligada às relações
entre as gerações contemporâneas, ditas sincrônicas, e à ideia de reciprocidade, em que uma obrigação atual precisa necessariamente ter por correlato um direito atual e um sujeito identificado (GOSSERIES, 2015). À
vista disso, a ideia de um dever da geração atual para com futuras gerações
nem sempre é bem aceito, encontrando certa resistência no que tange ao
problema da identidade e legitimidade dos futuros indivíduos como sujeitos de direitos e interesses na ordem jurídico-filosófica.
Nessa perspectiva, os interesses e os direitos das gerações futuras não
são, e nem devem ser considerados em uma perspectiva individualista,
uma vez que
intergenerational rights, or planetary rights, may be regarded
as group rights, rather than individual rights, held in relation
to other generations, past, present, and future. They exist regardless of the number and identity of individuals making
up each generation (WEISS, 1992, p. 24)
Assim, a abordagem atemporal e difusa dos direitos humanos, defendida por este trabalho, concebe a sociedade como “um sistema de cooperação através das gerações e das épocas” (RAWLS, 1994, p. 230 apud
RESTA, 2013, p. 306). Luís Gabriel Ferrer Ortega (2014) salienta que cada
uma das gerações é percebida como unidade, composta por indivíduos
que, independentemente de suas identidades, são portadores de direitos
fundamentais em qualquer lugar ou época em que viverem. Os direitos
humanos e fundamentais são assegurados sem um horizonte temporal específico, ressaltando-se que essa atemporalidade se centra na dignidade
da pessoa humana enquanto tal, na sua humanidade comum, presente ou
vindoura. Nesse mesmo sentido, Axel Gosseries ressalta que
se pudermos razoavelmente esperar que exista no futuro
pelo menos um certo número de titulares de direitos (futuros) e se soubermos que a violação actual das minhas obrigações conduzirá necessária ou potencialmente a uma violação
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futura destes direitos futuros, a direcção temporal da causalidade permite renunciar à exigência segundo a qual uma
obrigação actual deveria necessariamente ter por correlato
um direito actual (2015, p. 71, grifo do autor).
Desse modo, argumenta que a extensão para o futuro do domínio da
justiça entre as gerações vai além da defesa de direitos apenas para a intrageração ou somente para o contexto estreito da sobreposição geracional:
há sim obrigações da geração atual para com a geração que diretamente
se segue a ela.
Nessa perspectiva, para superar o problema da não identidade, Gosseries defende a adoção da chamada estratégia indireta ou transitiva, em
que “a transmissão dos direitos e obrigações de longo termo se dá pela
sucessão de feixes de direitos e obrigações estabelecidos entre pares de
gerações adjacentes na escala temporal” (LEITE, 2018, p. 46). Logo, essa
transitividade resume-se à ideia de permitir à geração que diretamente
lhe segue satisfazer as mesmas obrigações para com a geração que diretamente lhe segue, e assim por diante até um horizonte temporal infinito
(GOSSERIES, 2015).
Já o filósofo Joerg Tremmel defende que as gerações seguintes podem até não possuir direitos na época atual, mas possuirão no futuro, não
sendo por isso moralmente permitido prejudicá-las (MODESTO, 2016).
Todavia, argumenta ainda que é possível defender uma teoria da justiça
intergeracional sem empregar a referência a “direitos” para as futuras gerações, visto que, muito mais relevante do que saber se possuem direitos
ou não, é saber o que deve ser reservado a elas. Nessa perspectiva, para
questões intergeracionais tradicionais, como proteção do ambiente natural e cultural, guerras, dívida pública, patrimônio comum da humanidade,
não se mostra necessária a ciência de uma futura identidade de indivíduos
específicos para se conceber deveres para com o futuro da humanidade
(MODESTO, 2016).
Nas últimas décadas, aflorou-se a preocupação com o futuro da humanidade diante da capacidade que se dispõe atualmente para atingir
“negativamente, e irreversivelmente, as condições de vida das gerações
vindouras” (CHAVES, 2016, p. 13). Nesse contexto, a justiça intergeracional pode ser concebida como um conjunto de deveres e responsabilidades
que as gerações possuem para com as gerações que imediatamente lhes

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

421

seguem e para com as mais remotas, acautelando-se a própria existência
do futuro e a possibilidade das gerações usufruírem de condições dignas
de vida (MODESTO, 2016).
Consani e Xavier apontam que, no horizonte ambiental, considera-se que a definição de justiça intergeracional foi inaugurada pelo economista James Tobin, em 1974, ao anunciar que os “administradores de
instituições detentoras de patrimônio são os guardiões do futuro contra
as reivindicações do presente. Sua tarefa, ao administrar esse patrimônio,
é preservá-lo entre gerações.” (2016, p. 147). A partir disso, diversos estudos tentam assimilar a complexidade deste tema, que abarca questões de
ordem filosófica significativamente complexas. As reflexões e os estudos
a serem analisados a seguir são pequenos recortes nessa multiplicação de
teorias e questões suscitadas no contexto intergeracional.
Em síntese, as teorias a serem analisadas aplicam um dos três tipos
de abordagens substanciais da justiça no que toca aos deveres intergeracionais: a primeira, a abordagem comutativa, estabelece a igualdade das
trocas e contribuição entre pares, baseando-se na noção de reciprocidade;
já a abordagem agregativa reflete-se na maximização de um bem; e, por
fim, a abordagem distributiva relaciona-se ao igualitarismo, em que há
preocupação “com o nível relativo em que as pessoas usufruem de determinado bem” (GOSSERIES, 2015, p. 109).
Ademais, todas as teorias, de uma forma ou outra, deparar-se-ão em
algum momento com o conceito de poupança, o qual, no contexto intergeracional, Gosseries define que
[...] haverá uma poupança quando as riquezas transferidas
por uma geração à seguinte são mais importantes do que
aquelas que ela própria herdou inicialmente. A despoupança é o contrário da poupança líquida. Há despoupança logo
que, no fim do seu percurso, uma geração consumiu mais
do que ela própria produziu, esgotando, portanto, uma parte
das reservas do capital que lhe tinha sido transmitido pela
geração precedente (2015, p. 110, grifo do autor).
A primeira teoria sobre a justiça intergeracional a ser analisada é o
estudo sobre equidade intergeracional de Edith Weiss, em que a jurista
ressalta a vinculação intrínseca que cada geração tem com as demais, presentes e futuras, na utilização do patrimônio comum de recursos naturais e culturais do planeta (ORTEGA, 2014). Luiz Carlos Kopes Brandão
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e Carmo Antônio de Souza (2010) esclarecem que essa teoria se baseia na
ideia de que as gerações não são proprietárias do meio natural e cultural,
e sim usufrutuárias, recebendo o direito de uso e o dever de conservá-lo
nas mesmas condições que receberam da geração anterior para repassar
à seguinte. Essa equidade intergeracional está pautada em três grandes
princípios:
a) conservação das opções: cada geração deve conservar a
diversidade da base de recursos naturais e culturais, de modo
a não restringir as opções disponíveis para as futuras gerações resolverem seus problemas e satisfazerem seus próprios
valores; e deve receber essa diversidade em condições comparáveis àquelas usufruídas pelas gerações anteriores;
b) conservação da qualidade: cada geração deve manter a
qualidade do planeta de modo a não repassá-lo em piores
condições que aquelas em que o recebeu, e deve poder usufruir de uma qualidade comparável àquela desfrutada pelas
gerações anteriores;
c) conservação do acesso: cada geração deve prover seus
membros com iguais direitos de acesso ao legado das gerações passadas e conservar esse acesso para as futuras gerações (BRANDÃO; SOUZA, 2010, p. 170).
Brandão e Souza (2010, p. 163) ressaltam que a equidade intergeracional “deve ser vista, sobretudo, como uma teoria deontológica, um
princípio ético a guiar nossas decisões presentes para que levem em consideração o interesse daqueles ainda por nascer.”
Hans Jonas (2006), por sua vez, destaca que o imperativo categórico
kantiano é insuficiente para a garantia do devir e propõe com alternativa
o que ele chama de “ética do futuro”. Essa nova concepção de ética ultrapassa a noção de reciprocidade e se responsabiliza pelo que há de vir:
“age de tal modo que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a
possibilidade futura de uma tal vida”, além da máxima “não ponhas em
perigo as condições de continuidade indefinida da humanidade na Terra”
(CHAVES, 2016, p. 11). Ou seja, a vida como continuidade é a ideia de
permanência e merece ser protegida. Não a vida como um fato em si, mas
a vida como possibilidade, como futuro.
Ainda sobre essa ética intergeracional, o filósofo Joerg Tremmel indica que uma justiça entre gerações deve considerar como objetivo não a
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igualdade, mas sim a melhoria. Em sua teoria, o filósofo propõe o seguinte
enunciado: “A justiça intergeracional é alcançada se as oportunidades do
membro médio da próxima geração para atender suas necessidades são
melhores do que as do membro médio da geração anterior” (MODESTO,
2016, s. p.). Destarte, as gerações devem evitar tudo que possa desestabilizar ou reverter a tendência histórica de crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano.
Para os defensores da teoria da reciprocidade indireta, defendida
particularmente por Brian Barry, duas máximas são fundamentais para
demonstrar o porquê das obrigações intergeracionais:
A máxima “justificativa” considera que a geração atual, ao
ter recebido algo da geração dos seus pais, tem por sua vez
o dever de transmitir algo para a geração de seus filhos. No
que se refere à máxima “substantiva”, a geração atual deve
transmitir à geração seguinte pelo menos o equivalente ao
que recebeu da geração anterior. (GUIMARÃES; DE JESUS,
2017, p. 258).
Nessa perspectiva, o que é recebido de uma geração é restituído a
outra geração, formando, como destaca Ana Cláudia Melo (2018), uma
longa cadeia de obrigações em que se privilegia uma base comutativa, ou
seja, igualdade e proporção de trocas. Entretanto, enquanto no caso da
reciprocidade direta e da abordagem comutativa, aquele que recebe tem o
dever de retribuir ao seu benfeitor inicial, na reciprocidade indireta, é um
terceiro beneficiário, as gerações vindouras, que assume o lugar do benfeitor inicial, a geração precedente da atual (GOSSERIES, 2015).
Ademais, essa teoria defende a propriedade geracional inicial exclusiva, ou seja, as poucas gerações iniciais deteriam o conjunto das riquezas do planeta, até que, por uma intenção de beneficiar o conjunto das
gerações vindouras, se desse a passagem dessa propriedade exclusiva à
propriedade coletiva, cabendo a cada geração repassar à seguinte, no mínimo, o equivalente que recebeu da geração anterior (GOSSERIES, 2015).
Logo, há a proibição da despoupança, embora seja permitida a poupança
líquida.
No tocante ao princípio da proibição da despoupança, esse encontra
ainda mais relevância na teoria liberal igualitária da justiça entre as gerações de John Rawls. Ortega destaca que
el primer principio de la justicia de Rawls que dicta que cada
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persona tendrá un derecho igual a la más extensa libertad
compatible con una similar libertad para otros basados en
consideraciones generales, lleva implícita la idea de una
igualdad entre generaciones (2014, p. 49).
Assim, tendo como base uma combinação das abordagens agregativa
e distributiva, John Rawls estrutura-se em torno de uma taxa de poupança
justa que preserve não só os meios natural, cultural e capital e a repartição das riquezas entre as gerações, bem como garanta a manutenção das
instituições justas para assegurar direitos fundamentais e o justo valor da
liberdade (GOSSERIES, 2015).
Para tal construção filosófica, Rawls defende a execução de duas
fases na formação da poupança justa: a fase da acumulação e a fase do
cruzeiro. Melo (2018, p. 31). Esclarece que, “no estado de acumulação, há
a necessidade de poupança compulsória, para que se permita a construção mínima das instituições”, devendo transmitir à seguinte mais do que
recebeu da precedente. Gosseries (2010) explica que, quando já atingida
a consolidação de uma riqueza econômica que garanta uma estabilidade
mínima às instituições justas, passa-se à fase estável ou de cruzeiro, na
qual é obrigatório que cada geração preserve o que lhe foi repassado e
resguarde as instituições (CAMPOS, 2017). Nessa perspectiva, o princípio
defendido por Rawls para a fase de cruzeiro é, como no caso da reciprocidade indireta, um princípio semifechado que proíbe a despoupança, mas
permite a poupança líquida, argumentando que “temos de deixar aos nossos filhos pelo menos tanto quanto recebemos; mas também somos livres
de lhes deixar mais” (GOSSERIES, 2015, p. 166).
Como crítica a essa permissão da poupança, Axel Gosseries desenvolve a teoria do “igualitarismo revisitado”, em que defende que uma teoria liberal-igualitária deve defender um princípio fechado na fase de cruzeiro, ou seja, nem despoupança, nem poupança. Assim, enquanto Rawls
não acha injusto o fato de se transmitir à geração seguinte mais do que
aquilo que se recebeu, Gosseries expõe que
se uma geração dispuser de um excedente em relação ao
que recebeu da geração precedente, esta mais-valia deveria
ser distribuída prioritariamente em benefício dos membros
mais desfavorecidos da geração actual, mais do que em benefício dos membros da geração seguinte (2015, p. 167).
Portanto, cada geração deve aplicar no plano intrageracional uma re-
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distribuição dessa mais-valia, mas, como adverte Gosseries (2015, p. 169),
“poupar para os filhos não tem nada de injusto a partir do momento em
que não façamos à custa dos mais desfavorecidos da nossa geração”. Ademais, o próprio professor apresenta duas exceções a esse princípio fechado
da poupança. Em primeiro lugar, apresenta a hipótese da desvantagem
exógena, aquela não resultante da ação humana. Por exemplo, os habitantes de uma geração puderam antecipar com certeza o fato de que dali
a cinquenta anos um grande meteorito iria afetar consideravelmente os
recursos da geração seguinte. Neste caso, Gosseries (2015) justifica que se
afaste a proibição da poupança, e a geração atual teria a obrigação suplementar de transmitir uma taxa de poupança positiva, ou seja, para além
da satisfação da exigência de não-despoupança, de sorte que a seguinte
geração não venha a achar-se em uma situação menos vantajosa do que
a atual.
Adverte ainda o autor que uma teoria comutativa não seria capaz
de justificar que a geração dê uma compensação por essa desvantagem,
apenas se tivesse sido causado por outrem. Assim, “os igualitaristas, pelo
menos aqueles que aceitam a distinção entre escolha e circunstâncias, limitam efectivamente o campo da redistribuição a uma compensação das
desvantagens involuntárias” (GOSSERIES, 2015, p. 173). No segundo
exemplo de exceção ao princípio fechado da poupança, tem-se a situação
da chamada “bomba-relógio”, em que uma geração é culpada por algo
grave, mas já morreu, estando fora de alcance. À vista dessa situação, Gosseries defende que a sociedade deve “compensar aquelas que teriam uma
sorte menos desejável do que outras por razões independentes da sua vontade”, como “também as vítimas de acções voluntárias de alguns dos seus
membros de quem sabemos que nunca cumprirão as suas obrigações de
compensação” (2015, p. 175). Nesse caso, em nome da justiça distributiva,
Gosseries (2015) alega que cabe à geração atual auxiliar para cobrir o dano
da geração culpada, devendo implementar uma taxa de poupança positiva
para que a situação da geração seguinte não seja nem pior nem melhor do
que a sua.
Embora constituam uma pequena parcela das teorias dos deveres
para com as gerações vindouras, os estudos analisados acima servem para
ilustrar um panorama do avanço do desenvolvimento de uma justiça intergeracional, imprescindível reflexão nos tempos atuais em que a huma-
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nidade coloca o seu próprio futuro em risco.
3. O DIREITO INTERNACIONAL E AS BASES JURÍDICAS DA
JUSTIÇA INTERGERACIONAL
Diante do desenvolvimento e da multiplicação das teorias de uma
justiça intergeracional, pouco a pouco essa teorização começa a adquirir
força jurídica, encontrando-se presente em diversos ordenamentos jurídicos internos e, especialmente, em documentos e convenções internacionais. Diversos são os instrumentos jurídicos que refletem a inquietude da
sociedade internacional pelos interesses e direitos das gerações vindouras.
A primeira preocupação com as futuras gerações, embora sem a intenção
específica de criar um direito intergeracional, já se encontrava prescrita
no preâmbulo da Carta das Nações Unidas de 1945, almejando “preservar
as gerações vindouras do flagelo da guerra” (BRASIL, 1945). Nesse mesmo sentindo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em
seu preâmbulo, introduz que “o reconhecimento da dignidade inerente a
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.
Weiss destaca que “the reference to all members of the human family has
a temporal dimension which brings all generations within its scope. The
reference to equal and inalienable rights affirms the basic equality of such
generations in the human family (1992, p. 21).”
Já a discussão sobre a justiça intergeracional em si tem como marco a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972,
mais conhecida como Declaração de Estocolmo, que estabelece precipuamente a importância de se proteger a vida digna e o bem-estar com o resguardo dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras (WEDY,
2019). Em seus 36 princípios assenta a responsabilidade da sociedade presente por conservar o meio ambiente humano para as futuras gerações,
destacando-se os seguintes princípios:
Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas
em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar
uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras [...].
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Princípio 2. Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a
água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante
uma cuidadosa planificação ou ordenamento. (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O AMBIENTE HUMANO,
1972).
Ortega (2014) refere que a declaração reconhece o direito soberano
dos Estados de explorarem seus recursos, mas utilizando-os de acordo
com as políticas ambientais e sem prejudicar os demais Estados e nem
provocar o esgotamento dos recursos para as gerações futuras. Dessa forma, fica clara a preocupação com a formação de uma teoria da justiça que
combine a justiça intergeracional e a justiça intrageracional.
Outro documento importante é o Relatório Brundtland, ou intitulado de “Nosso Futuro Comum” – “Our Common Future”, elaborado
em 1983, e que tem como premissa base o direito de todo o ser humano
possuir uma vida digna. Nessa perspectiva, para um futuro digno da humanidade, ou até mesmo para sua sobrevivência, é imprescindível uma
ação global integrada e direcionada ao combate dos problemas globais
que surgiram do atual modelo de desenvolvimento, como a degradação
ambiental numa escala sem precedentes (MONTEIRO, 2015). Diante
desse cenário alarmante, o desenvolvimento sustentável, em que se deve
satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, combina
uma justiça intrageracional e intergeracional, ou seja, a satisfação de necessidade e aspirações, em que
Fazer justiça com a geração presente significa promover um
desenvolvimento econômico com inclusão social, ou seja,
melhorar a qualidade de vida de quem vive hoje, aqui e agora, melhorar o IDH e outros índices sociais dos países e suas
regiões e fazer com que todas as pessoas do planeta tenham,
no mínimo, uma vida com padrões básicos de dignidade. E
fazer justiça com as gerações futuras, por sua vez, significa
permitir que as gerações futuras tenham o mesmo ou melhor
padrão de vida que temos hoje, jamais pior; e para isso, é necessário que as gerações futuras tenham uma ambiente natural, cultural e artificial com a mesma ou melhor diversidade e
qualidade daquela que temos hoje. Não podemos apostar em
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um modelo de desenvolvimento que exaure a diversidade e
a qualidade dos recursos e deixa a conta para ser pega pelas
gerações futuras (MONTEIRO, 2015, p. 11).
Em 1992, no Rio de Janeiro, deu-se a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou “Cúpula da Terra”, como
ficou conhecida. Isabella Monteiro enaltece que “se o Relatório Brundtland
trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável de um ponto de vista
científico, foi a Conferência do Rio que o inseriu na arena política” (2015,
p. 13). Assim, considerando o desenvolvimento sustentável como aquele
que concilia os objetivos de desenvolvimento econômico, inclusão social e
proteção ambiental, elaboraram-se diversos instrumentos e metas oficiais,
dentre eles a Declaração do Rio em Meio Ambiente e Desenvolvimento, o
plano de ação Agenda 21, a Convenção em Mudança Climática e a Convenção em Diversidade Biológica.
Diante desses documentos e conferências internacionais, nota-se que
o direito internacional ainda se encontrava irremediavelmente arraigado
às questões ambientais da justiça intergeracional. No entanto, a própria
Agenda 21 já começa a mudar esse panorama, dado que os Estados delinearam um programa de ação que foi além de questões ambientais para
abordar aspectos como dívidas externas dos países em desenvolvimento,
padrões insustentáveis de produção e consumo, pressões demográficas,
entre outros temas de pertinência à humanidade e, por conseguinte, às
futuras gerações (ONU BRASIL, 2019).
A partir daí, surgem diversos instrumentos que não se ligam somente à preservação e repasse dos recursos naturais, mas se voltam a várias
outras questões dentre as tantas no vasto contexto intergeracional. Nesse
sentido, a Declaração de Princípios de Cooperação Cultural Internacional (1996) busca assegurar o respeito às gerações futuras no que tange ao
meio cultural, apresentando, em seu art. 1º, que “cada cultura tem uma
dignidade e um valor que devem ser respeitados e preservados”, visto que
“todas as culturas compõem a herança comum que pertence a toda humanidade”.
Após, em 1997, a Declaração sobre Responsabilidades das Gerações
Presentes para as Futuras Gerações, com seus 12 artigos, busca garantir
para as gerações futuras direitos à “segurança, paz, desenvolvimento, educação, não-discriminação, liberdade de escolha com relação a seus sis-
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temas políticos, econômicos e sociais, preservação cultural e religiosa”
(MENDES, 2016, p. 41). Já a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, dedica-se a garantir o respeito às gerações futuras
quanto à constituição genética, preservando o genoma humano, a diversidade biológica e a diversidade cultural da humanidade (MENDES, 2016).
Assim, pode-se ver que a justiça intergeracional não se resume aos
aspectos ambientais, mas vai muito mais além, e o Direito Internacional
ao longo dos anos vem acompanhando essa evolução e influenciando os
Estados a inserirem a proteção jurídica das futuras gerações em seus ordenamentos jurídicos internos, como no caso do Brasil, no art. 225 da
Constituição Federal de 1988, que dispõe que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
Modesto (2016, s. p.) destaca que, no decorrer dos parágrafos e incisos deste artigo, “resguarda-se o patrimônio genético, os processos ecológicos essenciais, exige-se estudo prévio de impacto ambiental para obras e
atividades potencialmente causadoras de dano, o controle de substâncias
degradantes”, repercutindo vários dos princípios enunciados no Relatório
Brundtland de 1987. Todavia, mesmo antes dessa constitucionalização dos
direitos das gerações futuras, a Política Nacional do Meio ambiente, Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, já contava com a previsão, em seu artigo
4º, da preservação e restauração dos recursos ambientais com a finalidade
de “utilização racional” e “disponibilidade permanente” (BRASIL, 1981).
Além do Brasil, diversos outros países introduziram os preceitos da justiça intergeracional em suas Constituições, como a Angola, Bolívia, Estados
Unidos, França, Marrocos e Polônia (MENDES, 2016).
Contudo, os instrumentos internacionais ainda não fornecem uma
tutela jurídica efetiva das gerações futuras, uma vez que, em sua maioria, constituem-se como normas soft law, dado seu amplo caráter político,
concebendo obrigações morais e indicativos a políticas públicas e governamentais. À vista disso, Henrique Lopes Dornelas e Eraldo José Brandão
(2011) advertem que os instrumentos internacionais, no que tange à implementação da justiça intergeracional e dos direitos das gerações futuras,
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fornecem pouca orientação, mas que já ocorreram indícios de sua aplicação, como a criação do Conselho de Gerações Futuras na França e o caso
Minors Oposa vs. Factoran.
Neste processo, um grupo de menores, representados por seus pais,
ajuizou na Suprema Corte das Filipinas uma ação civil em face do Secretário do Departamento do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais requerendo o cancelamento de todas as licenças para exploração de madeira e a
proibição do processamento e da expedição de novas licenças. A ação foi
concedida, tendo como fundamento central que os
Petitioners minors assert that they represent their generation
as well as generations yet unborn. We find no difficulty in
ruling that they can, for themselves, for others of their generation and for the succeeding generations, file a class suit.
Their personality to sue in behalf of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational
responsibility insofar as the right to a balanced and healthful
ecology is concerned (REPÚBLICA DAS FILIPINAS, 1993).
Portanto, as convenções internacionais podem e devem criar obrigações jurídicas vinculativas, adotando mecanismos de aplicação dos deveres para com as futuras gerações, com suas respectivas punições, de forma
que a justiça intergeracional apresente-se “como teleologia a ser alcançada
entre as nações enquanto se conhece que todas as nações dividem a mesma totalidade na completude da natureza” (KURY, 2017, p. 28). Por certo
que este será um grande desafio para o futuro, pois implicará na reordenação e ressignificação da própria ideia de direito moderno e suas formas
de normatividade coercitiva, bem como impactará nos modelos e modos
produtivos e econômicos que até hoje dominaram as trocas comerciais
e a racionalidade consumista. O futuro se prepara hoje. O compromisso
com a humanidade e sua continuidade digna é uma tarefa e uma responsabilidade que nos alerta o tempo todo. Os riscos ambientais, as novas
revoluções tecnológicas, o excesso de desigualdade social, as práticas e
possibilidades pós-humanistas, trouxerem de vez o tema do futuro para o
presente. Conectar os diferentes tempos da vida e do mundo é conectar a
vida em si, como um projeto e um horizonte que pode ser bem-sucedido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tempo do direito institui expectativas, define roteiros e é ele mes-
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mo definido pela temporalidade. Compreender as relações entre o tempo
e o direito é fundamental para se poder estabelecer projetos duradouros
e harmoniosos, capaz de conectar distintos tempos de mundo, que garantam a estabilidade do presente sem sonegar o passado e sem ter medo
permanente do futuro. Num tempo de presenças ausentes que o futuro
engendra, o direito pode significar canais de diálogos entre gerações e diferentes tempo de mundo, garantido uma normatividade democrática e
sobretudo estimulando responsabilidades em torno de uma humanidade
comum. O direito preocupado com a espécie em si, com sua continuidade, não se lastreia em obrigações contratuais e recíprocas, mas pauta sua
institucionalidade na ideia de responsabilidade com o futuro.
A consciência de que a evolução tecnológica desenfreada e o modo
inconsequente de produção e consumo comprometem o futuro da humanidade fez despertar a reflexão sobre os compromissos que a geração deve
adotar frente aos direitos e condições de vida de gerações vindouras. Entendida como a responsabilidade das gerações para com outras, a justiça
intergeracional vai muito além de sua definição, perpassando questões de
ordem filosófica e jurídica, como os fatores que a fundamentam, que legitimam os direitos dos indivíduos das gerações vindouras, que geram os
deveres das gerações atuais para com as futuras gerações e qual a extensão
dessas obrigações.
Além da questão da existência e legitimidade dos indivíduos futuros como sujeitos de direito, percebe-se também a grande dificuldade de
se conceber a igualdade entre gerações ao passo que não há igualdade
sequer no âmbito intrageracional. À vista disso, adverte-se que todo o legado negativo que será perpassado em gerações só tenderá a acentuar-se
a cada geração, gerando um estado de insustentabilidade cada vez maior
até que esse ciclo seja quebrado. Assim, a violação dos direitos humanos
e fundamentais, em qualquer lugar e época do mundo, reflete-se sobre
toda a humanidade, não podendo ser negligenciados os impactos futuros
do modo de vida contemporâneo e as decisões políticas e administrativas
tomadas no presente.
Portanto, a justiça intergeracional, além de ser uma razão para orientar a conduta dos governantes e a tomada de decisões, apresenta-se como
mandamento fundamental comum entre as nações. Ademais, é de suma
importância esclarecer ainda que, afora leis internas e diplomas interna-
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cionais, a efetivação dos direitos das gerações futuras centra-se na conscientização das pessoas, governantes e instituições do compromisso ético
e jurídico que todos dispõem em garantir o hoje e o amanhã dignos da
humanidade. Se a teoria da justiça, ao longo de séculos, não se ocupou
do futuro, pois avalizava a potência positiva dos feitos dos antepassados,
parece que o mundo de hoje exige um novo olhar sobre a justiça e seus
desdobramentos temporais.
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RESUMO:
A Lei 10.216/2001 é conhecida como lei antimanicomial, por regulamentar direitos e garantias
fundamentais das pessoas com transtorno mental,
e desde sua promulgação produziu inúmeras repercussões jurídica-politicas ao sistema penal. Objetivou-se identificar os avanços trazidos pela Lei
10.216/2001, para a efetivação do direito fundamental à saúde mental de pessoas submetidas à medida de
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mentação do projeto terapêutico singular.
ABSTRACT:
Law 10.216 / 2001 is known as an anti-asylum law, as it regulates
fundamental rights and guarantees of people with mental disorders, and
since its promulgation has produced legal and political repercussions for
the penal system. The objective was to identify the advances brought by
Law 10.216/2001 for the realization of the fundamental right to mental
health of people submitted to the security measure. An integrative review
was performed with meta-synthesis of the national literature in the databases SciELO, Oasisbr, RCAAP and CAPES Periodicals, searching from
2001 to 2018. The main results were: the consolidation of the territorial disinternation policy of the custodian; emphasis on overcoming the notion
of hazardousness; the replacement of the hazardous cessation verification
examination; the network service to the custodian and the implementation of the singular therapeutic project.
RESUMEN:
La Ley 10.216 / 2001 es conocida como una ley anti-asilo, ya que
regula los derechos y garantías fundamentales de las personas con trastornos mentales, y desde su promulgación ha producido repercusiones legales y políticas para el sistema penal. El objetivo era identificar los avances que la Ley 10.216/2001 ha supuesto para la realización del derecho
fundamental a la salud mental de las personas sometidas a medidas de
seguridad. Se realizó una revisión integradora con una meta-síntesis de
la literatura nacional en las bases de datos de las revistas SciELO, Oasisbr,
RCAAP y CAPES, con búsquedas desde 2001 hasta 2018. Los principales
resultados fueron: la consolidación de la política territorial de desinfección de la custodia; énfasis en la superación de la noción de peligrosidad;
sustitución del examen para verificar el cese de la peligrosidad; atención
en red a la custodia y aplicación del proyecto terapéutico único.
PALAVRAS-CHAVE:
Saúde mental; Lei Antimanicomial; Medida de Segurança; Lei
10.216.
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1. INTRODUÇÃO
Define-se direitos fundamentais como legítimas prerrogativas que,
em determinado contexto histórico, concretizam as exigências de liberdade, igualdade e dignidade dos seres humanos, para assegurar ao homem
digna convivência, livre e isonômica entre seus pares (PINTO, 2009). Contudo, esses direitos não nascem todos de uma única vez, mas conforme a
gravidade do aumento do poder de homens sobre outros homens, novas
ameaças à liberdade do indivíduo e face aos mecanismos estatais que subsidiam indigências em relação a dignidade humana (BOBBIO, 2004). Os
estudos no campo da saúde mental, demonstram que houve aumento de
efetivação dos direitos fundamentais das pessoas submetidas as sanções
penais a partir da ressignificação do conceito de loucura e tratamento terapêutico que garantisse igualdade e dignidade desses sujeitos de direito.
A loucura, desde o século XV, era compreendida como fator de exclusão do campo social e “curava-se” os loucos com o isolamento, por se
tratar de pessoas que poderiam desorganizar a sociedade pela ausência de
controle sobre si, e com isso, o Estado passou a enxergá-los como patologia e miséria (FOUCAULT, 1978). A sociedade criou estruturas físicas e
jurídicas contra a loucura, que alcançaram seu ápice nas instituições estatais de internamento, os manicômios (AMARANTE , 2008). O internamento genérico e crônico, consolidou a compreensão de que o louco
precisava ser submetido à vigilância e ao controle, pelo Estado, para prevenção de desordem e crimes (DAMOUS; ERLICH, 2017).
Atualmente no Brasil, a pessoa louca pode ser considerada inimputável, não lhe sendo aplicada a pena quando, no cometimento de fato
ilícito não era, no tempo deste fato, inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (BRASIL, 1940)1. Não é considerado crime devido à ausência da
culpabilidade, que é o nível de reprovabilidade, o que desfalca a com-
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preensão tripartida de crime, na qual se deve ter fato típico, antijurídico
e culpável (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2007). Contudo, ao se comprovar a inimputabilidade penal, submete-se o louco à medida de segurança
(MS), sanção penal que teria supostamente intervenção terapêutica e preventiva (SANTOS; SANTOS SEGUNDO, 2014).
O cumprimento da MS dá-se no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico (HCTP), que faz parte do sistema penitenciário (SANTOS;
SANTOS SEGUNDO, 2014). Tem-se como regra a internação no HCTP
quando o inimputável comete crimes com pena de reclusão e, o tratamento ambulatorial, para crimes com pena de detenção (EICHENBERG,
2010). A aplicação da MS segue a lógica de sanção penal, em detrimento
das necessidades psíquicas do inimputável, o que promove generalização
no período de internação (OLIVEIRA, 2017).
A MS é extinta com o Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade (EVCP) realizado por perícia médica e repetido anualmente
(OLIVEIRA, 2017). A periculosidade é conceito trazido pelo ordenamento jurídico sem bases médicas, que está voltado a prever, durante a sanção
penal, a capacidade futura do custodiado voltar a delinquir (MECLER,
2010)
. Pesquisas indicam que atualmente este conceito não tem previsão legal e, o exame encontra-se implícito nas disposições dos artigos do CP/40
que versam sobre ele, o que proporciona a possiblidade de sua inconstitucionalidade diante da falta de clareza (PRADO; SCHINDLER, 2017).
Os estudos demonstram que há pouca padronização na avaliação da
periculosidade, devido não existir diretrizes definidoras e direcionamento técnico específico que oriente o procedimento dos psiquiatras na realização das perícias, o que acarreta inúmeras críticas ao EVCP, pois pode
causar a manutenção da internação indevida (ABDALLA-FILHO, 2007).
A Reforma Psiquiátrica Brasileira trouxe inúmeras repercussões
jurídicas na aplicação da MS com a promulgação da Constituição Federal
Brasileira de 1988 (CF/88) (BRASIL, 1988) e da Lei 10.216/20012, devido ao funcionamento dessa sanção penal opor-se a saúde mental como
direito fundamental das pessoas custodiadas (D’ANDREA; DE BRITO;
VENTURA, 2013). Ampliou-se a concepção de saúde para a noção de
processo dinâmico de bem-estar físico, mental e social, que se constitui na
assistência básica, como saneamento, rede pública de hospitais, alimentação e acesso a serviço multiprofissional na manutenção da dignidade
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humana, na perspectiva do mínimo existencial (SILVA, 2010).
O conceito de mínimo existencial tem sido utilizado no universo
jurídico como elemento necessário para a vida humana. Todavia, não se
reduz aos requisitos físicos e biológicos básicos a sobrevivência do humano, pois esses elementos por si só não garantem o gozo dos direitos
fundamentais inerentes a existência, mas o estende ao direito à vida, por
meio da educação, saúde básica e acesso à justiça (BARCELLOS, 2002). O
Estado põe-se a assegurar essas condições mínimas para atender as necessidades do viver digno, por meio de políticas públicas – ferramentas para
se alcançar um objetivo (DWORKIN, 2002) – que articulam os setores estatais e a sociedade civil, a partir das especificidades do contexto concreto
do cidadão (BARCELLOS, 2002).
O ordenamento jurídico brasileiro compreende que o direito à
saúde, por estar no núcleo do mínimo existencial, torna-se direito humano genuíno inalienável, que deve ser protegido pelas leis e tratados,
e nenhuma nação deve violar (DWORKIN, 2006), pois é norma jus cogens,
aquelas que devem ser aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional (CORDEIRO, D. A.; ZENELATTO, 2008). A garantia a sua prestação
está presente no art. 6º e 196 da CF/88, e pressupõe a proteção individual
a saúde do cidadão (Direitos Políticos e Civis), serviço de saúde pública
(Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) e cooperação entre os entes
federativos na melhoria da qualidade de vida (Solidariedade), o que torna
o direito a saúde transversal às dimensões dos direitos humanos (SILVA,
2010). A universalidade, igualdade e integralidade desses direitos pressupõe que se deve possibilitar a todos os cidadãos o acesso aos serviços de
saúde, o que no Brasil é oferecido, principalmente, pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) (SILVA, 2010).
A saúde é direito social com fundamentalidade reconhecida pela
CF/88, em seu § 1º, do art. 5º, que pressupõe sua eficácia e aplicabilidade
direta na ordem constitucional, logo, pode ser exigida por qualquer cidadão (SILVA, 2010). Esse reconhecimento garante o direito a prestações
positivas originárias do Estado no campo da saúde (CANOTILHO, 1999).
Para realizá-las o Estado pauta-se no princípio da reserva do possível, que
é o seu limite financeiro e jurídico de ação, para que se tenha o menor
desequilíbrio no erário e melhor delimitação do interesse público (SILVA,
2010). O direito à saúde mental, por se adequar a perspectiva do interes-
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se público, iguala-se ao direito à vida no status de fundamental, torna-se
bem jurídico essencial à existência humana, logo, a integridade psíquica
também se torna prolongamento indissociável da pessoa (DWORKIN,
2005).
Significativas pesquisas demonstram que a Lei 10.216/2001 possibilitou às pessoas com transtornos mentais gozar da atenção à saúde mental
como direito fundamental a partir do pressuposto do mínimo existencial,
por meio das prestações positivas de oferecimento de tratamentos terapêuticos adequados, e do princípio da reserva do possível (VENTURA,
2011). Compreendeu-se nova perspectiva de análise sobre o custodiado a
partir da igualdade substancial, pois se construíram oportunidades concretas de acesso à saúde mental com abrangência de suas especificidades
psíquicas, o que justifica o atendimento diferente de suas demandas sem
violação do princípio da igualdade (ALMEIDA; KAZMIERCZAK, 2018).
A problemática da saúde mental não reside mais em defini-la como
direito fundamental, mas sim, protegê-la em sua efetivação, por meio de
ações estatais concretas (BOBBIO, 2004)3. A ampliação do conceito de
sujeito de direito possibilitou maior compreensão de que na realidade
concreta esse agente possui inúmeras especificidades que não poderiam ser atendidas de forma genérica, o que subsidiou a criação de mecanismo como o discrímen (PIOVESAN, 2007). O discrímen é a diferenciação benéfica do cidadão a partir de suas especificidades, para que
o Estado possa sanar suas necessidades de forma efetiva e promover
direitos de grupos marginalizados, como os custodiados, por meio de
legislações como a Lei 10.216/2001 para a otimização da utilização da
MS (SILVA, 2010).
No último censo sobre os estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, realizado no ano de 2011, o Brasil contava com
vinte e três HCTPs e três Alas de Tratamento Psiquiátrico (ATP) em
complexos penitenciários (DINIZ, 2013). A população era formada
por 3.989 indivíduos, dos quais 2.839 estavam em MS, 117 estavam
por conversão de pena e 1.033 em situação de internação temporária,
pois as avaliações eram inconclusivas e pouco auxiliaram os magistrados.
Os tradicionais instrumentos, técnicas e terapêuticas empregados na MS
fazem com que em média de 25% (741) dos indivíduos não devessem estar internados, mas sim, com sanção penal extinta, benefício judicial de
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alta ou desinternação progressiva, o que é grave as liberdades individuais
(DINIZ, 2013). Os estudos indicam que após dezoito anos da promulgação da Lei 10.216/2001, alcançou-se novos avanços na efetivação do direito fundamental a saúde mental na aplicação da MS, a partir dos dados
apresentados pelo censo de 2011 (DINIZ, 2013).
Reunir de forma sistemática os estudos que indicam modelos mais
eficazes, cientificamente, de aplicação da MS, contribuiu para novas
possibilidades de sua utilização, que aproximam o sistema de saúde do
psiquiátrico-forense-penal, e diminuem a dificuldade estatal de prestação
do direito integral a saúde das pessoas com transtornos mentais que
praticaram injusto penal (TABORDA, 2004). Potencializa-se a adequação
do sistema penal a ordem constitucional brasileira e as normas jus cogens, consolida-se a perspectiva da igualdade substancial, pois se oferece
ao custodiado oportunidades concretas de acesso à saúde mental a partir
de suas especificidades psíquicas, sem violação do princípio da igualdade
(ALMEIDA; KAZMIERCZAK, 2018).
A partir desse contexto objetivou-se identificar os avanços trazidos
pela Lei 10.216/2001 para a efetivação do direito fundamental à saúde
mental de pessoas submetidas à medida de segurança. Discute-se esses
avanços sob o prisma do mínimo existencial e o princípio da reserva do
possível nas prestações positivas do Estado, para evidenciar os processos
de adequação ao Estado Democrático de Direito por meio de mecanismo
que garantem a manutenção dos direitos fundamentais.
2. MÉTODO
2.1 Delineamento de pesquisa
Foi feita revisão integrativa de literatura com meta-síntese (WHITTEMORE, 2005; SIDDAWAY; WOOD; HEDGES, 2019), pois essa ferramenta científica é eficaz na sintetização dos resultados de múltiplas pesquisas
primárias, com realização de estratégias que reduzem vieses, a partir de
buscas exaustivas de todos os artigos potencialmente relevantes com critérios explícitos e reproduzíveis na seleção de artigos para revisão (NEWEL;
BURNARD, 2006). Avaliou-se os desenhos e características das pesquisas primárias, para coletar a sua melhor evidência possível de resultado
e identificar vazios do conhecimento (COOK; MULROW; HAYNES, 1997).
Optou-se pela análise qualitativa dos dados, meta-síntese, para abranger
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pesquisas quantitativas e qualitativas, o que não seria possível se a interpretação fosse feita com meta-análise, que só inclui estudos quantitativos
(URRA MEDINA; BARRÍA PAILAQUILÉN, 2010).
A revisão integrativa por ter metodologia explícita, reproduzível
e avaliação da validade dos resultados dos artigos, torna-se fundamental para subsidiar Práticas Baseadas em Evidências (PBE) (URRA
MEDINA; BARRÍA PAILAQUILÉN, 2010). A PBE constitui-se na avaliação crítica de evidências científicas para implementá-las na prática
cotidiana dos campos de saberes, como saúde mental e direito, com
ampla utilização no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos (GALVÃO;
SAWADA, 2003). A interface entre direito e o campo científico da saúde,
possibilita a priorização dos direitos humanos e a humanização nas tomadas de decisões de juristas, ao terem acesso a evidências que comprovem
a eficácia do tratamento a determinados sujeitos.
2.2 Procedimentos
A revisão integrativa, para reunir pesquisas e informações sobre o
tema abordado, consistiu em seis etapas: formulação de tema e questão
norteadora, definição dos critérios de inclusão e exclusão, escolha
dos descritores, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e apresentação da revisão ( MENDES; SILVEIRA; GALVAO, 2008). A seleção de bases de dados foi inclusa
dentro da etapa de escolha de descritores, por estarem relacionadas
aos aspectos de buscas.
A pergunta norteadora foi: quais os avanços trazidos pela Lei
10.216/2001 para a efetivação do direito fundamental à saúde mental de pessoas submetidas à medida de segurança? Utilizou-se as
bases de dados SciELO, Oasisbr, RCAAP e Periódicos CAPES, selecionadas por serem gratuitas e indexação das revistas A1 a B2. A
lista de descritores da BVS-Psi e o Glossário Jurídico do Supremo
Tribunal Federal (STF) foram consultados para determinar os termos considerados adequados ao objetivo dessa pesquisa, os quais
foram: Saúde mental; Lei Antimanicomial; Medida de Segurança;
Lei 10.216. Realizaram-se as seguintes combinações com os boleanos (AND/OR): “Saúde mental AND Medida de Segurança AND Lei
Antimanicomial OR Lei 10.216”.
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Os critérios de inclusão consistiram na seleção de artigos publicados em revistas de Qualis/CAPES A1 a B2, devido a maioria
das revistas serem submetidas aos revisores às cegas (double bind);
redigidos em português; com publicação no período 2001 a 2018,
que corresponde ao período de publicação da lei. Artigos que respondessem à pergunta norteadora, a partir do enquadre na metodologia PICo, que é o acrônimo de População (pessoa submetida à
MS), Interesse (efeitos da Lei 10.216/2001), Procedimento (revisão
e/ou empírico) e “Outcomes” (Resultado – indicação de avanços),
de pesquisa não-clínica (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007).
3. RESULTADO
Ao se utilizar a combinação dos descritores, foram encontrados 10443 artigos, 9675 não se enquadraram nos critérios de idioma, formato de artigo, pesquisa nacional e ano, restaram 768, dos
quais 694 foram excluídos por se repetirem nas bases de dados e na
combinação de descritores. Restaram 74 artigos, dos quais excluiu-se 56 ao serem submetidos à verificação do Qualis da revista na
plataforma sucupira, na avaliação de periódico quadriênio 2013-2016
na área de avaliação de Direito, subsidiariamente em Interdisciplinar,
por não estarem em revistas de A1 a B2. Os 18 restantes foram lidos em sua integralidade, 8 foram excluídos por não se enquadrarem
na metodologia PICo. Por fim, 10 artigos selecionados compõem a
pesquisa, como corpus analítico.
O corpus analítico foi novamente lido na íntegra para que se obtivesse¸ a partir do PICo, a organização dos principais dados dos artigos. Metade dos artigos eram oriundos de estudos empíricos de profissionais que atuam em instituições de saúde mental, que corresponde a
50% da amostra, e enfatizam a dificuldade de acesso aos HCTPs para a
realização dos estudos em relação aos custodiado e aos seus dados. Os
outros cinco artigos, 50%, eram revisão de literatura de profissionais acadêmicos que já tinham atuado nesses espaços, e todos realizaram análises qualitativas. Destaca-se que o ano de 2018 teve o maior número de publicações,
com quatro artigos. A Figura 1 descreve o percurso da seleção dos 10 artigos.
Figura 1 – Prisma do percurso metodológico de busca, seleção e
análise dos artigos
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Fonte: adaptado de Galvão, Pansani, Harrad (2015).

Na sistematização dos dados, destaca-se como principais resultados
dos estudos analisados: consolidação da política territorial de desinternação do custodiado e a ênfase na superação da noção de periculosidade;
a substituição do exame de verificação de cessação de periculosidade; o
atendimento em rede ao custodiado e a implementação do projeto terapêutico singular. Os artigos foram divididos de acordo com as temáticas
que abordavam os avanços, o que subsidiou a construção das seções de
discussões dos resultados, que foram as seguintes: Política Territorial de
Desinternação; Noção de periculosidade e Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade; e Atendimento em Rede: os Planos Terapêuticos
Individuais.
Buscou-se discutir o corpus analítico com referências importantes
para o tema, com o objetivo de se alcançar a problematização dos resultados (FARINHA; SCORSOLINI-COMIN, 2018). A Tabela 1 evidencia os
dez artigos que compuseram a amostra final, com a indicação do Qualis e
ano de publicação.
Tabela – Artigos que compuseram a revisão por eixos principais de
discussão (PRÓXIMA PÁGINA)
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4. DISCUSSÃO
4.1 Política territorial de desinternação
A reavaliação crítica e reestruturação dos serviços de saúde mental
em grande parte deriva das modificações das legislações dos países sobre
a temática, para acompanharem os avanços científicos, técnicos e sociais,
que buscam, em última análise, ampliar a proteção a vida humana para o
pleno exercício de direitos fundamentais, como a liberdade e igualdade
(PRADO; SCHINDLER, 2017). A Lei 10.216/2001 estabelece como regra
no art. 4º e 6º, que a forma de tratamento em saúde mental é o atendimento em liberdade e a utilização de recursos extra-hospitalares; e que
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos.
A reestruturação foi decisiva para o estabelecimento de novos
parâmetros e perspectiva de modelos de tratamento nas políticas públicas do governo, como a Política Territorial de Desinternação (PTD) do
custodiado, em substituição da institucionalização hospitalocêntrica nos
HCTPs (AMARAL; ANGEL, 2018). A MS submeteu-se a reorganização, pois
o seu principal elemento de subsistência, a periculosidade, encontra-se em
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discordância com as novas perspectivas de direito à saúde mental (SILVA;
BRANDI, 2014). Responsabilizar o inimputável, no enclausuramento dos
HCTPs, volta-se apenas a satisfazer o animus de punição do Estado, e não
alcança eficácia terapêutica, o que fere a condição de cidadão (ALMEIDA;
KAZMIERCZAK, 2018).
A Resolução 46/119 da ONU (1991) principia que as instituições
democráticas devem eliminar as distinções, exclusões ou preferência
estatal que tenha como efeito anular ou dificultar o fruir equânime de
direitos, que inclui a terapêutica eficiente das práticas de saúde mental
(FORTES, 2010). Usufruir dessa prerrogativa está relacionada ao exercício
dos direitos econômicos, sociais e culturais – direitos humanos de segunda geração – o que torna possível a normatização de que a pessoa com
transtorno mental autorize previamente a administração de seu tratamento, com exceção apenas quando profissional competente determinar
a urgência, em função de evitar danos ao paciente e a terceiros.
A Lei 10.216/2001 pressupõe que a internação da pessoa com transtorno mental será indicada somente quando o tratamento fora do hospital
se mostrar ineficaz (BRASIL, 2001). Existem três possibilidades de internação: a voluntária; a involuntária, a pedido de outra pessoa e a compulsória, que é determinada pela justiça (OLIVEIRA; DIAS, 2018). A compulsória destina-se a situações específicas, quando já se esgotaram todos os
outros recursos de intervenção e o indivíduo apresenta elevado nível de
risco para si e para terceiros; pode ser solicitada mediante laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos e seja determinada pelo
juiz competente (BRASIL, 2001).
Na perspectiva dos meios, extra-hospitalares, começa-se a se utilizar
a rede substitutiva ao HCTP, que são: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Núcleos de
Atenção Psicossocial, Centros de Atenção Diária, Hospitais Dia e o Programa “De volta pra casa” (BRASIL, 2003). Institui-se o matriciamento,
o atendimento com base na construção compartilhada de propostas de
intervenção pedagógico-terapêutica com a integração da rede de saúde
mental e a atenção básica (CHIAVERINI, 2011). Constitui-se saída do modelo segregacionista de cuidado, internação no HCTP, para que possa
ocupar espaços e se utilizar de serviços na comunidade, o que se denomi-
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nou de PTD (CORTEZ; SOUZA; OLIVEIRA, 2018).
A PTD busca pela promoção de saúde mental a partir da articulação
do Poder Judiciário com o SUS, com a transferência do custodiado para os
centros de atenção da rede substitutiva, para se extinguir o HCTP (AMARAL; ANGEL, 2018). No Brasil, já há projetos frutos dessa articulação,
como Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), instituído pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Programa de Atenção
ao Louco Infrator (PAI-LI) do Tribunal de Justiça de Goiás (PRADO;
SCHINDLER, 2017; AMARAL; ANGEL, 2018). Eles buscam eliminar o
recolhimento dos custodiados a estabelecimentos de caráter segregatício
crônico, auxiliar as decisões dos juízes das varas criminais, por meio de
equipe multidisciplinar dos programas (PRADO; SCHINDLER, 2017).
A equipe de avaliação é composta por cinco profissionais com formações em nível superior: enfermeiro; médico psiquiatra; psicólogo; assistente social; e profissional com formação em ciências humanas, sociais
ou da saúde (BRASIL, 2014). Esses profissionais realizam: estudos multifacetados sobre as condições sociais e de saúde do custodiado, mapeamento das redes substitutivas existentes, construção do Projeto Terapêutico
Singular (PTS), tratamento ambulatorial e capacitação dos profissionais
que atuam em conjunto na Rede Socioassistencial, com a indicação de
medidas terapêuticas de modelos alternativos (SOARES FILHO; BUENO,
2016). Os programas de modelo extra-hospitalares já existem há dez anos,
o PAI-LI está sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde e o PAI-PJ sob
a gestão do Poder Judiciário.
Os esforços conectam os enfoques da saúde pública com os direitos humanos das pessoas com transtornos mentais que se concretizam
em nível individual, na efetivação do direito fundamental a saúde mental
(FORTES, 2010). A PTD não se limita a medida de saúde, mas a perspectiva de redirecionamento de aplicação da MS, devido a sua inadequação em
relação aos avanços de direitos e garantias que se constituíram na CF/88 e
na Lei 10.216/2001, que em última análise põe-se a proteção da dignidade
das pessoas custodiadas. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite
ao juiz competente pela execução da MS, sempre que possível, buscar operacionalizar políticas antimanicomiais (BRASIL, 2010).
Operacionaliza-se a promoção de desenvolvimento digno da vida do
custodiado, o que se faz muito importante na ordem constitucional na di-
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nâmica de direitos fundamentais. Toda vida humana tem valor, princípio
do valor intrínseco, intrinsic value, que não pode ser mensurado, apenas
protegido e estimulado adequadamente, pois, caso ela venha a perecer, os
efeitos não se restringem aos familiares, mas a toda comunidade, pois indicará o fracasso de sua proteção (DWORKIN, 2006). A PTD ao postular
o intrinsic value, pauta-se na reserva do possível, para prestar o mínimo
existencial de acesso à Saúde, uma vez que é dever fundamental do Estado
(SILVA, 2010).
O Brasil, nos últimos anos, tem se consolidado, apesar do fluxos e
contrafluxos, em Estado Constitucional, em função de se utilizar do government by policies, governo por políticas públicas, que é a evolução do
Estado de Direito, o qual se limita ao government by law, o governo por
leis destinado a sujeitos de direitos genéricos (SILVA, 2010). O government by policies é a busca de operacionalização de direitos fundamentais,
sem se limitar a hipermorosidade de criações de leis por meio de processos legislativos federais, devido a maior aproximação das necessidades
urgentes individuais e coletivas do cidadão na sua realidade concreta.
Compreende-se que, na busca de proteção do intrinsic value, as políticas públicas no Estado Democrático de Direito só são implementadas
depois de se conseguir eleger os direitos que serão promovidos, protegidos e efetivados em cada contexto de espaço e tempo, face as limitações
de recursos financeiros e humanos (SILVA, 2010). A CF/88, ao eleger os
direitos fundamentais como sua prioridade, considera que quando a saúde se postula como essencial a todos, se inclui os custodiados, pois as suas
especificidades psíquicas não alteram a sua condição constitucional de
sujeito de direitos que o interesse público deve proteger. O direito à saúde
mental está em conformidade com a dignidade da pessoa, pois faz parte
do núcleo do denominado mínimo existencial da condição humana, que
o direito à saúde engloba (SILVA, 2010).
Ao estabelecer que o mínimo existencial não se reduz aos requisitos
físicos e biológicos básicos à sobrevivência do humano, mas englobam
também a educação, saúde básica e acesso à justiça, a Lei 10.216/2001
possibilitou reunir setores estatais, como o judiciário, o SUS, e a sociedade civil, para implementar as políticas públicas que operacionalizassem
o direito a saúde mental; como PAI-LI, PAI-PJ e a PTD (BACELLOS,
2002). Essas políticas públicas expressam o mínimo existencial que a Lei
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10.216/2001 conseguiu oferecer ao custodiado, o que se mostra como mudança significativa em relação ao período anterior à sua promulgação, no
qual o acesso à saúde mental se restringia somente a precariedade dos
HCTPs no isolamento e interação crônica.
A morosidade dos processos legislativos e a resistência de setores do
sistema de justiça em alguns estados põem-se em constante conflito com a
manutenção do mínimo existencial ao custodiado, ao dificultarem a possibilidade da desinternação progressiva mais célere e planos terapêuticos
individualizados. A perspectiva do princípio da efetividade máxima da
constituição, possibilita a Lei 10.216/2001 operacionalizar ações sem necessitar dos complexos processos para produzirem efeitos, pois os direitos
sociais não são normas programáticas, pelo simples fato de necessitarem
de norma integradora, mas direitos fundamentais dotado de eficácia e
efetividade, aptos para aplicabilidade imediata diante de casos concretos,
como os descasos dos HCTPs (BARROSO, 2006).
4.2 Noção de periculosidade e exame de verificação de cessação de
periculosidade
No Brasil, diz-se que a aferição da periculosidade criminal possui
três fases: diagnóstico clínico, prognóstico atuarial e o exame anamnésico (DIETER, 2012). O primeiro interpreta e avalia sinais e sintomas da
personalidade para concluir qual o grau de periculosidade; o segundo
faz avaliação de fatores comportamentais de grupos populacionais e sua
correlação com as estatísticas indicadoras de periculosidade; e o terceiro
pretende avaliar a possibilidade de práticas violentas futuras a partir das
passadas. Há, contudo, críticas a esse modelo por objetivar exclusivamente a probabilidade de prática futura de comportamento agressivo, em detrimento das possibilidades de construção de tratamento (BRASIL, 2015).
A periculosidade é tida como potencialidade e aptidão para causar ações danosas para os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
(JACOBINA, 2004). Em tese, toda pessoa tem potencialidades para essas
ações, contudo, adota-se o princípio da presunção de periculosidade para
o inimputável que pratica o injusto penal e, posteriormente, atestado no
incidente de insanidade. Tanto a presunção quanto a aferição são problemáticas, precárias na avaliação dos elementos subjetivos, não se tem precisão sobre a intenção do agente (JACOBINA, 2004). A MS impossibilita
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o acesso à saúde mental, ao ser pautada na presunção jurídica de periculosidade que conduz coercitivamente o custodiado a internação, sem base
de eficácia terapêutica.
A Lei 10.216/2001 ampliou a discussão e enfatizou a crítica sobre a
noção de periculosidade, ao postular que é incoerente uma única ciência
determinar a probabilidade de delinquir do ser humano inserido em uma
realidade complexa, permeada por infinitos fatores biopsicossociais (GOMES, 2011). A noção de complexidade é apropriada pela Lei 10.216/2001, na
qual diz que, tudo está inter-relacionado e interdependente. Ao mesmo
tempo em que o homem é sapiens também é demens, e vive o processo
em que a razão e a loucura são complementares e indissociáveis, pois são
constitutivos do ser humano (MORIN, 2007).
Consequência desse contexto é que se começa, em alguns estados, a
substituir o Exame de Verificação da Cessação de Periculosidade (EVCP),
ultrapassado, em termos científicos, por ser baseado somente na avaliação psiquiátrica, pelo Exame Multiprofissional e Pericial de Avaliação Psicossocial (EMPAP), para que se pudesse alcançar tratamento adequado
a partir dos complexos de conhecimentos em saúde mental (MAGNO;
BOITEUX, 2018). O EMPAP não mais indica se o sujeito é ou não perigoso, mas sim, se a pessoa tem ou não condição clínica de ser desinternado e
continuar o tratamento em meio comunitário, porque é a estrutura social
que precisa se adequar para acolhê-lo enquanto cidadão. Essa mudança
dá-se com leituras críticas de direitos humanos e criminologia, política
pública penitenciária que busca sintonizar-se com a reinserção social do
paciente em detrimento da periculosidade (MAGNO; BOITEUX, 2018).
O EMPAP é composto de duas partes: Exame Pericial de Avaliação
Psicossocial, realizado por perito habilitado, e Exame Multiprofissional
de Avaliação Psicossocial, de responsabilidade da equipe assistente. Ambas as partes são reunidas na Secretaria de Administração Penitenciária
encaminhadas para o sistema de Varas de Execuções Penais Virtuais, em
até 10 dias úteis. Essa modalidade de exame já é plenamente utilizada pela
Defensoria Pública do RJ a partir do modelo do PAI-LI/GO (MAGNO;
BOITEUX, 2018). A Lei 10.216/2001 põem-se a produzir ações, que visam superar a prática limitada e segregacionista de verificação da periculosidade, que possam estabelecer averiguação periódica do processo de
reintegração social do custodiado.
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A Lei 10.216/2001, nos últimos anos, operou mudanças na noção e
realização do diagnóstico do custodiado, para que se levassem em conta
a ampliação do conceito de sujeito de direitos e garantias fundamentais
(DEL’OLMO; CERVI, 2017). As democracias contemporâneas devem
possibilitar o progressivo e integral gozo de direitos, não apenas por imposição de limites as suas atuações, mas por government by policies na
atuação com seus governados (VENTURA, 2010). O Poder Judiciário, na
reserva do possível, de sua competência, deve buscar garantir a igualdade,
liberdade e o respeito às diferenças em relação ao custodiado por meio da
consolidação do EMPAP e o PTD, na reestruturação de aplicação da MS.
Deve-se, para isso, enfrentar as resistência de um modelo encarcerador e
manicomial que acredita que a clausura destas pessoas é sempre o primeiro horizonte.
O judiciário deve buscar oferecer atenção aos custodiados, com o
reconhecimento das diferenças, mas sem que se produza ou reproduza
desigualdades. Para garantir esse pressuposto deve-se adotar concomitantemente as políticas públicas universalistas – como o SUS – as específicas
– como o “De volta pra casa” – que possibilitam diminuir sua vulnerabilidade no cumprimento da MS (PIOVESAN, 2004). A Lei 10.216/2001, em
última instância, exige a ressignificação da ética dos profissionais envolvidos na aplicação da MS, para que se possa prestar o serviço de saúde mental eficaz a singularidade de cada custodiado em sua condição de cidadão
no sistema democrático.
Os princípios da dignidade humana, democracia e diversidade são
tomados como paradigmas a serem observados na aplicação da MS, para
que se consiga alcançar justiça com equidade no sistema penal (DWORKIN, 2002). Entende-se que o Estado tem de se valer da igualdade distributiva ao investir em todos os serviços de saúde, que é oferecer parcelas
de recursos suficientes para efetivar os direitos fundamentais de qualquer
cidadão (DWORKIN, 2002). A Lei 10.216/2001 oferece aos custodiados
recursos médicos, jurídicos, psicológicos e sociais para que seu tratamento alcance a eficácia terapêutica necessária ao seu desenvolvimento biopsicossocial.
A disponibilização desses recursos aos custodiados exige reinterpretação do princípio da reserva do possível, o conjunto de limitações do
Estado na promoção de políticas públicas, em constantes diálogos com
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órgãos e instituições estatais envolvidas na execução da MS, como SUS e
Judiciário. A Lei 10.216/2001 o interpreta como parâmetro da administração pública para atender as necessidades sociais e individuais mais urgentes, e não obstáculo absoluto e intransponível ao gozo e concretização
de direitos, em razão da escassez de recursos estatais para a efetivação de
direitos fundamentais do cidadão (SARLET; FIGUEIREDO, 2007).
O direito à saúde mental enquadra-se no contexto de urgência devido ser o núcleo base de existência do custodiado no sistema penal (SILVA, 2010). A Lei 10.216/2001 construiu meios adequados para alcançar
a efetivação desse direito, ao restringir os exageros do punitivismo penal nos HCTPs, e se ter o equilíbrio entre o meio utilizado e o objetivo
a ser alcançado (proporcionalidade em sentido estrito) (SOUZA NETO;
SARMENTO, 2012). Esse processo constitui-se como a expressão a vedação
ao retrocesso, ao possibilitar a saída do custodiado do sistema penal, que
acabou por desenvolver práticas atentatórias a dignidade humana, como a
internação crônica e violências físicas.
O princípio da razoabilidade e proporcionalidade na MS é útil ao
atendimento às necessidades terapêuticas do custodiado, pois impõe que
esta seja legítima em suas ações na promoção e proteção do direito à saúde mental, o que era ausente antes da promulgação da Lei 10.216/2001
(SOUZA NETO; SARMENTO, 2012). A PTD (com PAI-PJ, PAI-LI) e o
EMPAP (com superação da noção de periculosidade), mostram-se como
menos gravosos a reestruturação da MS. A restrição do poder punitivo
do Estado imposto ao custodiado, é compensada por ganho maior no custo-benefício, que é a sua reinserção ao campo social, para que possa voltar a fazer parte diretamente dos processos produtivos (SOUZA NETO;
SARMENTO, 2012).
A reinserção, ao mesmo tempo que é vedação ao retrocesso na realidade concreta, é articuladora do Poder Judiciário com o SUS, que faz parte do Poder Executivo, dentro dos limites da separação de poderes, para
que não se burlasse o princípio da reserva do possível nas prestações positivas do direito social a saúde mental do custodiado. A Lei 10.216/2001 se
utiliza desse princípio, reinterpretado, para sinalizar ao interesse público
a necessidade e viabilidade de implementação de seus pressupostos, na
construção do acesso do custodiado à saúde mental durante execução da
MS, para que o Estado redirecione o investimento destinados aos HCTPs
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para novas políticas públicas mais eficazes no cuidado terapêutico (SILVA, 2010).
4.3 Atendimento em rede: projeto terapêutico singular
O HCTP faz parte do sistema prisional, como dispõe a Lei de Execução Penal de 1984 (LEP/84) (BRASIL, 1984), o que é contrário à noção
de tratamento terapêutico, pois deveria ser unidade de saúde integrada a
rede SUS e SUAS (Sistema Único de Assistência Social) (PRADO; SCHINDLER, 2017). Para contornar essa antinomia institucional, criou-se a Portaria Interministerial nº 001/2014, que instituiu a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional, que complementa a nº 1.777/2003, que proporciona a utilização
de cada unidade básica de saúde prisional como ponto de acesso a Rede
de Atenção à Saúde do custodiado. A Portaria Interministerial nº 95/2014
viabiliza o financiamento do serviço de avaliação e acompanhamento às
medidas terapêuticas aplicáveis ao paciente judiciário, por meio da equipe
de avaliação e acompanhamento.
A aproximação do HCTP ao SUS alcança seu ponto máximo em 2010,
quando o CNJ estabelece a resolução nº 113 que incluiu à Lei 10.216/2001
a aplicação da MS juntamente com a LEP/84 (BRASIL, 2010). O Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária passou a operacionalizar os
princípios da lei para a realização de atendimento em rede dos custodiados com o acompanhamento psicossocial contínuo, individualização da
medida imposta, respeito às singularidades psíquicas, sociais e biológicas
e a inserção social (OLIVEIRA; DIAS, 2018).
As reorganizações interministeriais articularam a política pública
de saúde mental com as criminais e penitenciárias, para que se pudesse
proporcionar o acesso efetivo ao serviço de saúde mental, como procedimentos terapêuticos extra-hospitalares (MAGNO; BOITEUX, 2018) Os
dois principais mecanismos que promoveram a efetivação, foram a Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) e o Projeto Terapêutico Singular (PTS). A
Lei 10.216/2001 estruturou o cuidado com o custodiado em vários níveis
de complexidade, por meio de sua inserção na RAPS, baseado na convivência dentro da sociedade como cidadãos e, a partir do discrímen.
Os serviços na RAPS são direcionados pelo PTS, no qual cada custodiado recebe tratamento individualizado voltado para sua condição psí-
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quica singular, e o técnico de referência e demais profissionais trabalham
de acordo com suas necessidades e demandas (OLIVEIRA; DIAS, 2018).
O técnico de referência é responsável pela construção, avaliação constante
do PTS, acompanhamento e mediação do percurso terapêutico nos pontos de acesso a rede de saúde com o custodiado e sua família (GRIGOLO,
2015). O PTS concretiza a terapêutica individualizada, pela progressiva
reinserção social, o acesso à saúde, desconstituição do controle formal punitivo e ascensão do controle social comunitário da atenção psicossocial
(MAGNO; BOITEUX, 2018).
A RAPS e PTS sinalizam que o critério para definir o tipo de MS
deve considerar a necessidade do custodiado, e não a gravidade do delito, uma vez que, o que se quer alcançar é o fim terapêutico (PRADO;
SCHINDLER, 2017). O magistrado deve ser auxiliado por equipe multiprofissional ao analisar esse aspecto, pois existem lacunas entre a abordagem jurídica e a médica quanto a compreensão das doenças mentais,
como os conceitos de doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado
empregado pelo CP/40, que tem pouca correspondência clínica com a literatura psiquiátrica (OLIVEIRA; DIAS, 2018).
Evita-se abordagens generalizantes e tratamentos homogeneizantes,
para garantir o acesso ao tratamento adequado na prestação do serviço
público, ao se abarcar as diferentes especificidades do custodiado (SILVA, 2010). A aplicação da MS passa a desenvolver o acompanhamento
terapêutico do custodiado com a reorganização dos espaços de execuções
penais (MOREIRA; ONOCKO-CAMPOS, 2017). Busca-se operacionalizar-se, por meio de varas judiciais de execuções penais especializadas
em saúde mental, em articulação ao SUS e a RAPS (CORTEZ; SOUZA;
OLIVEIRA, 2018).
O fato típico é reconhecido a partir do sujeito situado em seu território, de forma que as execuções relativas ao ato devem ser pensadas em
sentido funcional, com o intuito de reintegrá-lo (CORTEZ; SOUZA; OLIVEIRA, 2018). Da vara de execução penal especializada encaminha-se o
indivíduo à clínica judicial. Realizado a construção do PTS, encaminha-se
ao dispositivo territorial para execução do plano terapêutico. A RAPS,
CAPS e Hospital Geral Terciário serão responsáveis por recebê-lo e mantê-lo em tratamento. O CRAS E CREAS oferecem assistência psicossocial
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aos custodiados, e reportam à vara de execuções penais especializada em
saúde mental questões relativas à inserção no território, vínculos familiares e comunitários (CORTEZ; SOUZA; OLIVEIRA, 2018). A Figura 2 sistematiza a articulação da proposta da Política Territorial de Reabilitação
Psicossocial em rede, em oposição ao atual modelo.
Figura 2 – Comparativos de modelos da Medida de Segurança

Fonte: adaptado de Cortez; Souza; Oliveira (2018).
A prestação do serviço da saúde mental não é fenômeno isolado,
necessita da rede de serviços, pois o custodiado é resultado das contingências econômicas, sociais e ambientais em que está inserido (VENTURA;
BRITO, 2012). É essencial analisá-lo por completo, como avaliar aspectos
de acesso a serviços da rede de atenção básica. Pressupõe-se nessa análise
o princípio da equidade, pois não é suficiente apenas o direito de acesso
ao serviço de saúde, mas os subsídios para utilizá-los (SEM, 2000). A Lei
10.216/2001 ao articular a rede substitutiva extra-hospitalar, proporcionou o PTS ser a principal ferramenta de acesso a saúde mental na execução da MS.
A concepção de atendimento em rede pauta-se na preocupação integral ao custodiado, para que possa desenvolver suas capacidades humanas
e preservar sua integridade, o que perpassa pela efetivação da justiça como
equidade, pois eles também são titulares e destinatários dos serviços de
saúde pública prestado pelo Estado (DAOU; BRITO FILHO, 2017). Ao
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prestar-lhes o mínimo existencial busca-se satisfazer as suas necessidades
básicas, e para alcançar esse fim, se for necessário, pode-se tratá-los de
forma diferente para garantir a igualdade de atendimento (RAWLS, 2016).
A Lei 10.216/2001 opera por meio da justiça substantiva, pois busca
a igualdade substancial de oportunizaçao de acesso aos direitos, serviços e
bens sociais que possam proporcionar o bem-estar ao custodiado. A ação
estatal evoluiu da igualdade formal – estática das revoluções burguesas,
pautada no ideal falso de igualdade perante às leis e oportunidades de
acessos a direitos – para a igualdade substancial. Sinaliza-se a necessidade
de medidas desigualadoras – ações estatais que buscam construir políticas
públicas a partir das diferenças biológicas-cognitivas e sociais-econômicas dos sujeitos – em função de suas especificidades, mas que ao mesmo
tempo não ofereçam ou reproduzam processos excludentes de grupos
(SEN, 2000).
As medidas desigualadoras são possíveis a partir da ampliação do
conceito de sujeito de direitos, que foi imerso nas dimensões da pluralidade, viável pela utilização do discrímen, para promover direitos de grupos marginalizados e vulneráveis, como os custodiados (SILVA, 2010). A
Lei 10.216/2001 ao abandonar o sujeito de direito genérico, aumenta seu
alcance na realidade concreta do custodiado no interior dos HCTPs, pois
enxerga de fato suas necessidades. A utilização do discrímen está em consonância com a igualdade substancial, pois busca a partir das diferenças,
tratar o custodiado com paridade de proteção e acesso a direitos e garantias fundamentais, independentemente se está submetido a MS.
A CF/88 ao articular a igualdade substancial e o discrímen, possibilitou não somente vedar a discriminação de qualquer ordem na aplicação
da MS, mas também oportunizou a criação de mecanismos de operacionalização de direitos fundamentais, como a Lei 10.216/2001. Viabiliza-se
a justiça distributiva, virtude primária das instituições estatais, que buscam garantir ao cidadão a inviolabilidade de sua condição de pessoa humana (RAWLS, 2016). Os direitos e garantias fundamentais dos custodiados, não se submetem a negociação política e tão pouco permitem seus
sacrifícios como contrapartida a maiores vantagens de segurança aos que
estão fora dos HCTPs.
Instituições, leis e institutos jurídicos, como os HCTPs e MS, que se
põem na contramão da virtude de justiça distributiva, por mais eficaz que
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possam parecer, devem ser reformuladas ou abolidas (RAWLS, 2016). A
Lei 10.216/2001 operou suas atividades nas evidências de injustiças, inefetividades, retrocessos e violações a dignidade humana do custodiado,
para que as instituições responsáveis pela execução da MS não realizassem diferenciações arbitrárias baseados na legalidade. O princípio da não
discriminação é intrínseco ao da igualdade substancial, para se consolidar
os pressupostos de que todos são criados iguais, valor primário da pessoa,
independente de seus traços genéticos ou condições sociais, todos detém
o status constitucional de sujeito de direito (SILVA, 2010).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo alcançou o objetivo de identificar os avanços trazidos pela
Lei 10.216/2001 para a efetivação do direito fundamental à saúde mental
de pessoas submetidas à medida de segurança. Destaca-se o desenvolvimento da Política Territorial de Desinternação; a implementação do Exame Multiprofissional e Pericial de Avaliação Psicossocial; o atendimento
em rede, como o Projeto Terapêutico Singular; a superação da noção de
periculosidade, para se permitir acesso efetivo ao tratamento adequado de
saúde mental do custodiado.
Esses avanços dão-se principalmente diante da compreensão dos limites do modelo manicomial e da atuação do sistema penal. Aprimoraram-se a construção de cuidados, os quais passaram a ser realizados de
forma singular a partir de avaliações multiprofissionais, que permitem a
melhor compreensão dos quadros clínicos na construção do diagnóstico
e maior autonomia de participação do custodiado em seu tratamento terapêutico na execução da MS. A Lei 10.216/2001 figura como principal
expoente em política pública direcionada ao serviço de saúde mental ao
custodiado em MS.
O esforço de consolidação do Estado Democrático de Direito no
país, com a promulgação da CF/88, contribui para esse processo reinterpretando o princípio da reserva do possível para prestar acesso à educação, justiça e saúde, mínimo existencial, em articulação de políticas públicas de saúde mental e criminais na reestruturação da MS.
O estudo pode auxiliar os estados brasileiros que operam em modelos manicomiais, a conhecer melhor os avanços e benefícios que os modelos alternativos proporcionaram aos custodiados superando as resistên-
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cias ainda existentes.
O limite do estudo dá-se ao fato de não ter sido encontrado artigos que trabalhassem os dados de HCTPs de todas as regiões do Brasil, o
que dificultou a análise do panorama geral sobre a temática. Ressalta-se a
importância de novas pesquisas direcionadas a compreender os avanços
da efetivação de forma multicêntrica, para a verificação das semelhanças
e diferenças das demandas de cada contexto, o que auxiliaria melhor a
construção da política nacional de assistência ao custodiado.
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'Notas de fim'
1
Art. 26 do Código Penal Brasileiro de 1940 (CP/40).
2
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
3
Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Brasil passa por desmantelamento dos avanços estabelecidos pela Lei 10.216/2001. Isso pode ser percebido na
Nota Técnica nº 11/2019 do governo Temer, publicada pela Coordenação-Geral de Saúde
Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, a qual reorganiza a Rede de
Atenção Psicossocial, com o pressuposto de que a “desinstitucionalização não será mais
sinônimo de fechamento de leitos e de Hospitais Psiquiátricos” (BRASIL, 2019).
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RESUMO:
O presente trabalho busca analisar os impactos da contribuição sindical facultativa na atuação das entidades sindicais brasileiras na defesa
dos direitos fundamentais dos trabalhadores e a possível proteção insuficiente de direitos trazida pela atuação do legislador. O artigo tem início
tratando da atuação das entidades sindicais no Brasil, passando por todas
as constituições até chegar à de 1988, trazendo a lume as principais atribuições dos sindicatos no Brasil. Em seguida, o artigo passa a tratar da
sustentação financeira dos sindicatos brasileiros, debatendo as principais
fontes de custeio e a importância de cada uma delas para a atuação dos
sindicatos. Por fim, passa-se a discutir a transformação da contribuição
sindical obrigatória em facultativa e sua possível inconstitucionalidade
não reconhecida pelo STF, bem como a aplicação da teoria da proibição
da proteção insuficiente de direitos promovida pelo legislador com a reforma trabalhista.
ABSTRACT:
The present work seeks to analyze the impacts of voluntary union
contribution on the Brazilian trade union organizations’ action in defending workers’ fundamental rights and the possible insufficient protection
of rights brought about by the legislator ‘s performance. The article begins
with a discussion of the work of trade unions in Brazil, going through all
the constitutions until 1988, bringing to light the main attributions of trade unions in Brazil. The article then turns to the financial support of the
Brazilian unions, discussing the main sources of funding and the importance of each of them for the work of the unions. Finally, we will discuss
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the transformation of the compulsory union contribution into a voluntary
one and its possible unconstitutionality not recognized by the STF, as well
as the application of the theory of the prohibition of the insufficient protection of rights promoted by the legislator with the labor reform.
RESÚMEN:
El presente trabajo busca analizar los impactos de la contribución
sindical opcional sobre el desempeño de las entidades sindicales brasileñas en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y la
posible protección insuficiente de derechos provocada por la acción del
legislador. El artículo comienza abordando las actividades de las entidades sindicales en Brasil, pasando por todas las constituciones hasta llegar
a la de 1988, sacando a la luz los principales deberes de los sindicatos en
Brasil. Luego, el artículo comienza a tratar el apoyo financiero de los sindicatos brasileños, debatiendo las principales fuentes de financiamiento
y la importancia de cada una de ellas para el trabajo de los sindicatos.
Finalmente, se discute la transformación del aporte sindical obligatorio en
opcional y su posible inconstitucionalidad no reconocida por el STF, así
como la aplicación de la teoría de la prohibición de protección insuficiente
de derechos promovida por el legislador con reforma laboral.
PALAVRAS-CHAVE:
Sindicatos; Contribuição; Reforma; Facultatividade; Inconstitucionalidade; Proteção insuficiente.
KEYWORDS:
Unions; Contribution; Reform; Facultativity; Unconstitutionality;
Insufficient protection.
PALABRAS CLAVE:
Sindicatos; Contribución; Remodelación; Opcionalidad; Inconstitucionalidad; Protección insuficiente.
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INTRODUÇÃO
Por força da Lei nº 13.467/2017, o Congresso Nacional aprovou a
conversão da contribuição sindical obrigatória em facultativa, promovendo a alteração de uma série de dispositivos da CLT. Desta forma, o antes
chamado “imposto sindical”, recolhido obrigatoriamente de todos os trabalhadores uma vez por ano, passa a depender de manifestação favorável
do trabalhador, isto é, só será recolhido com a concordância expressa do
trabalhador.
A referida alteração causou enorme polêmica no universo juslaboral
brasileiro.
Primeiramente, diante da possível inconstitucionalidade da alteração promovida por lei ordinária, quando deveria ter sido feita por lei
complementar, nos termos do art. 146, inc. III, alínea “a” da Constituição
Federal, haja vista a natureza tributária da contribuição sindical.
Em segundo lugar, pelo equívoco conceitual trazido pela Lei nº
13.467/2017 quando transforma um tributo em faculdade, contrariando
frontalmente a definição de tributo constante do art. 3º do CTN.
E, em terceiro lugar, pela retirada, abrupta, da principal fonte de sustentação das entidades sindicais sem a proposição de fonte substituta, impedindo que os sindicatos cumpram sua missão constitucional por falta
de recursos financeiros.
Entretanto, quando do julgamento da ADI nº 5.794-DF, o STF entendeu que a facultatividade da contribuição sindical é constitucional, haja
vista encontrar arrimo na liberdade de associação prevista no art. 8º, inc.
V da Constituição Federal. Segundo a Corte Suprema, a contribuição sindical obrigatória fazia parte de um sistema arcaico, que impedia o crescimento das entidades sindicais mantendo-as atreladas ao Estado.
De um lado, portanto, as entidades sindicais e demais associações
de trabalhadores bradando contra a reforma trabalhista e sustentando a
impossibilidade de defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores
sem recursos financeiros; de outro lado, o STF, que afirma ser a mudança
saudável para o sindicalismo brasileiro, promovendo a competição entre
os sindicatos, o que ofereceria melhores serviços aos trabalhadores.
O problema a ser debatido no presente artigo é: será que as entidades sindicais, com o fim da subvenção obrigatória, conseguirão recursos
financeiros para promover, de maneira eficiente, a defesa dos direitos fun-
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damentais dos trabalhadores, ou sucumbirão diante da nova realidade e
promoverão uma verdadeira proteção insuficiente de direitos?
O objetivo geral do artigo é demonstrar que a retirada da fonte de
custeio dos sindicatos é inconstitucional e, mantida, relega os direitos
fundamentais dos trabalhadores a uma proteção insuficiente. Os objetivos específicos são (i) estudar a atuação das entidades sindicais no Brasil;
(ii) verificar quais as principais fontes de custeio das entidades sindicais
brasileiras; (iii) demonstrar a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017; e (iv) mensurar os impactos da contribuição
sindical facultativa na atuação dos sindicatos.
A metodologia utilizada é a dedutiva, partindo de premissas maiores
para alcançar a conclusão. A pesquisa é qualitativa, por meio da revisão
bibliográfica de livros e artigos, físicos e eletrônicos.
1. DA ATUAÇÃO SINDICAL NO BRASIL
Os sindicatos brasileiros sempre tiveram relevante papel na defesa
dos direitos dos trabalhadores, principalmente, como se verá adiante, a
partir da sobrelevação dos direitos laborais à categoria de direitos fundamentais sociais pela Constituição Federal de 1988. Num cenário de
subempregos e de excesso de mão de obra desqualificada passível de ser
explorada pelo capital, as entidades sindicais assumiram, historicamente,
papel de suma importância na efetivação de direitos fundamentais trabalhistas.
Para Mauricio Godinho Delgado (2018, p. 1.580) os sindicatos são
[…] entidades associativas permanentes, que representam
os trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de problemas coletivos das
respectivas bases representadas, defendendo seus interesses
trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores condições de labor e vida.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, contudo, a atuação
das entidades sindicais no Brasil fica em xeque, principalmente com a alteração das regras de recolhimento da sua principal fonte de sustentação
financeira que é a contribuição sindical (CLT, art. 578 ss.). Apesar de possuírem outras fontes de renda, nenhuma delas é capaz de espancar o rombo nas contas causado pela facultatividade trazida pela novel legislação.
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Antes, porém, de aprofundar tal discussão, é preciso traçar alguns
parâmetros a respeito da atuação sindical no Brasil, a partir, principalmente, das garantias constitucionais que balizam o sindicalismo nacional.
1.1. Direito sindical nas constituições brasileiras
Da Constituição do Império até a atual Constituição, o direito sindical passou por diversas fases: liberdade, restrições e proibição. Cada
período constitucional do Brasil viu o sindicalismo de forma peculiar, a
depender, logicamente, dos ideais que comandavam o país quando a promulgação e vigência de cada Texto Constitucional.
A Carta Imperial de 1824, no art. 179, inc. XXIV, assegurou a liberdade de trabalho, abolindo, entretanto, no inc. XXV do mesmo artigo, as
corporações de ofício:
XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou
commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha
aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.
XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes,
Escrivães e Mestres.
A Constituição de 1891 fez referência apenas ao direito de exercício
de qualquer profissão e de associação e reunião livre e sem armas, não
regulando diretamente a relação capital-trabalho então existente.
Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos
termos seguintes:
[…]
§8º. A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo intervir a policia, sinão para
manter a ordem publica.
José Cairo Júnior (2014, p. 919) esclarece que a Constituição de 1934
foi “a primeira a conter normas específicas sobre Direito Coletivo do Trabalho e inovou no sentido de permitir a pluralidade sindical”. Lembra,
ainda, o autor que no mesmo documento foi criada a Justiça do Trabalho,
não chegando, entretanto, a ser efetivamente instalada, o que só aconteceu
na vigência da Constituição de 1946.
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Art. 120. Os sindicatos e as associações profissionais serão
reconhecidos de conformidade com a lei.
Art. 121. A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos,
tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.
§1º. A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos,
além de outros que colimem melhorar as condições do
trabalhador:
[…]
i) regulamentação do exercício de todas as profissões;
j) reconhecimento das convenções coletivas de trabalho.
A Constituição de 1937, imposta por Vargas durante o chamado Estado Novo, estabeleceu a unicidade sindical e sujeitou a criação e funcionamento do sindicato à autorização do Estado. Além disso, considerou
a greve e o lockout como condutas antissociais e incompatíveis com os
interesses da produção nacional. A Justiça do Trabalho permaneceu vinculada ao Poder Executivo.
Art. 61. São atribuições do Conselho da Economia Nacional:
a) estabelecer normas relativas à assistência prestada pelas
associações, sindicatos ou institutos;
b) editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os sindicatos da mesma categoria da produção
ou entre associações representativas de duas ou mais categorias;
[…]
f) emitir parecer sobre todas as questões relativas à organização e ao reconhecimento de sindicatos ou associações profissionais.
A Constituição de 1946 trouxe como novidades a legalização do direito de greve, bem como a inclusão da Justiça do Trabalho como órgão
do Poder Judiciário.
Art. 158. É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a
lei regulará.
Art. 159. É livre a associação profissional ou sindical, sendo
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reguladas por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício
de funções delegadas pelo poder público.
Já a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1/1969 proibiram a greve no serviço público e nas atividades essenciais.
Constituição de 1967:
Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça
social, com base nos seguintes princípios:
[…]
§7º. Não será permitida greve nos serviços públicos e
atividades essenciais, definidas em lei.
Art. 159. É livre a associação profissional ou sindical; a sua
constituição, a representação legal nas convenções coletivas
de trabalho e o exercício de funções delegadas de Poder Público serão regulados em lei.
Emenda Constitucional de 1969:
Art. 162. Não será permitida greve nos serviços públicos e
atividades essenciais, definidas em lei.
Art. 166. É livre a associação profissional ou sindical; a sua
constituição, a representação legal nas convenções coletivas
de trabalho e o exercício de funções delegadas de poder público serão regulados em lei.
A Constituição de 1988 ampliou a liberdade sindical, bem como a
atuação dos sindicatos, proibindo a intervenção do Estado nas atividades
dos sindicatos, a não ser que se tornem ilegais, bem como atribuindo aos
sindicatos legitimidade para defesa dos interesses individuais e coletivos
dos trabalhadores. Manteve, entretanto, a unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória.
1.2. Direito sindical na Constituição de 1988
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os sindicatos
passaram a gozar de importantíssima – e, até então, inédita – garantia: a
não interferência do Estado na organização das instituições sindicais, gerando, inclusive, o fim da histórica Carta Sindical (CLT, art. 520), espécie
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de “alvará de funcionamento” expedido pelo Ministério do Trabalho para
as entidades de classe que cumprissem os requisitos necessários ao reconhecimento como sindicatos (CLT, art. 515).
Tal garantia consta do art. 8º, inc. I da Constituição Federal:
Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical.
Aliás, o princípio da não interferência acarretou a não recepção da
maior parte dos artigos do Título V da CLT, que trata da “Organização
Sindical”, levando-se em conta que representam a efetiva intervenção do
Estado na organização dos sindicatos, bastando verificar, a título de exemplo, o art. 521, que coloca condições para o funcionamento dos sindicatos,
entre elas, a “proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato”.
Ao optar pela liberdade sindical, a Constituição Federal quebra o paradigma que norteou toda a estruturação do sindicalismo brasileiro a partir da década de 1940, haja vista que, com a entrada em vigor da CLT, os
sindicatos foram considerados entidades paraestatais, ou seja, deveriam
atuar em colaboração com o Estado e sob a supervisão deste, o que atrelava a atuação sindical aos interesses do Governo.
A respeito do tema escreve Gilberto Stürmer (2018, p. 697):
Ao contrário do que ocorria antes da promulgação da Constituição ora comentada, o Poder Público não mais pôde interferir ou intervir nas organizações sindicais. Sem dúvida, a
parte final do inciso I do artigo 8º abriu uma brecha para a
definitiva, ainda que tardia e até agora inexistente, implantação da liberdade sindical no Brasil. Os sindicatos, para
exercerem com tranquilidade as suas funções de representar
determinada categoria e negociar por ela, não podem ter interferência ou intervenção estatal.
Além da não interferência estatal, a Constituição Federal assegura
outros importantes direitos às associações sindicais, como o monopólio
da defesa dos interesses da categoria, a participação obrigatória nas ne-
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gociações coletivas e a estabilidade provisória no emprego atribuída aos
dirigentes sindicais regularmente eleitos, conforme se pode ler da redação
do art. 8º, inc. II, VI e VIII.
Ao assegurar a liberdade sindical, a Constituição Federal dá ouvidos aos clamores internacionais, consubstanciados na Convenção nº 87
da Organização Internacional do Trabalho, a qual de liberdade sindical e
proteção do direito de sindicalização. Diz a referida Convenção:
PARTE I
LIBERDADE SINDICAL
Artigo 1
Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho
para quem esteja em vigor a presente Convenção se obriga a
pôr em prática as seguintes disposições:
Artigo 2
Os trabalhadores e os empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as
organizações que estimem convenientes, assim como o de
filiar-se a estas organizações, com a única condição de observar os estatutos das mesmas.
Artigo 3
1. As organizações de trabalhadores e de empregadores têm
o direito de redigir seus estatutos e regulamentos administrativos, o de eleger livremente seus representantes, o de organizar sua administração e suas atividades e o de formular
seu programa de ação.
2. As autoridades públicas deverão abster-se de toda intervenção que tenha por objetivo limitar este direito ou entorpecer seu exercício legal.
Importante salientar que o Brasil não ratificou a Convenção nº 87,
haja vista a existência de pontos de conflito entre a Constituição Federal e
o referido tratado internacional, sendo o principal atrito com o princípio
da unicidade sindical insculpido no art. 8º, inc. II1 do Texto Constitucional brasileiro. Enquanto a norma internacional permite que os trabalhadores constituam “as organizações que estimem convenentes” (art. 2), a
Constituição Federal veda a criação de mais de um sindicato, da mesma
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categoria, na mesma base territorial.
1.3. Atribuições dos sindicatos no direito brasileiro
A partir do Texto Constitucional, é possível extrair a mais importante atribuição dos sindicatos no Brasil: promover “a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas” (art. 8º, inc. III). Note-se que o comando
constitucional impõe aos sindicatos o dever de adotar todas as medidas
legalmente possíveis para preservar os interesses da categoria, profissional
ou econômica, a que estiverem vinculados.
Para cumprir seu mister, a Constituição Federal dá ao sindicato legitimação extraordinária para que possa, em nome próprio, postular em
Juízo direitos alheios, nos moldes da atuação do Ministério Público do
Trabalho. Entretanto, ao contrário do que acontece com o Ministério Público do Trabalho (que possui legitimação extraordinária ampla ou irrestrita), o sindicato só pode defender em Juízo a categoria profissional ou
econômica a que estiver vinculado, de maneira que, ao iniciar uma relação
processual, deve demonstrar o que podemos chamar de pertinência temática. Assim, a legitimação extraordinária, acrescida da necessidade de pertinência temática, cria uma subespécie chamada substituição processual2.
Sobre o tema escreve Mauro Schiavi (2018, p. 355):
Como bem adverte Amauri Mascaro Nascimento, a substituição processual trata-se de uma transferência da titularidade do direito de ação. Por se tratar de transferência do
referido direito, sua pertinência é restrita e extraordinária.
Justifica-se para alguns quando há uma correlação de interesses entre substituto e o substituído. Outros entendem, de
modo mais amplo, desnecessária a correlação. A substituição
seria, nesse caso, mera opção legislativa. Basta que a lei permita e poderá ocorrer.
Neste sentido decidiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 214.668:
PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES
COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal
estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para
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defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação
e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores.
Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é
desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido.
Além da substituição processual, assegurada constitucionalmente, a
CLT garante aos sindicatos prerrogativas (art. 513) e deveres (art. 514).
São prerrogativas dos sindicatos: (a) representar, perante as autoridades
administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria
ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à
atividade ou profissão exercida; (b) celebrar contratos coletivos de trabalho; (c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria
ou profissão liberal; (d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e
consultivos, no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a
respectiva categoria ou profissão liberal; (e) impor contribuições a todos
aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas.
Dentre as prerrogativas mencionadas, vale a pena ressaltar o monopólio do sindicato nas negociações coletivas – o que também é assegurado
pela Constituição Federal (art. 8º, inc. VI) – e a possibilidade de estabelecer, sponte propria, as receitas necessárias à sua sustentação financeira,
não ficando, portanto, refém das contribuições estabelecidas em lei.
Cabe ainda mencionar os deveres dos sindicatos, quais sejam: (a)
colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade
social; (b) manter serviços de assistência judiciária para os associados; (c)
promover a conciliação nos dissídios de trabalho; (d) sempre que possível,
e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal,
em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação
operacional na empresa e a integração profissional na Classe.
As chamadas funções assistenciais do sindicato, descritas no art. 514
da CLT, a nosso sentir, não foram recepcionadas pela Constituição Federal, por esbarrarem no princípio da liberdade sindical, haja vista que
as imposições constantes do referido dispositivo consolidado demonstra
clara interferência do Estado na organização sindical. Discordando de tal
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posicionamento, escreve Marcelo Ricardo Grünwald (2005, s. p.):
Respeitado o posicionamento quase que majoritário da doutrina e que se alia ao tratado no parágrafo anterior, ouso
acreditar que a função assistencial mencionada equivocadamente pela legislação, pode até ser inútil e inconveniente,
mas a função não é de todo atacável. A entidade sindical,
enquanto associação profissional ou de categoria tende a reunir pessoas com interesses comuns, nem sempre voltados
exclusivamente à belicosa relação com os seus empregadores
ou vice-versa. Neste contexto, tendo esta natureza aglutinadora, é perfeitamente compreensível que ofereça um plano
de assistência médica, odontológica ou seguro de vida em
grupo e que disponibilize uma colônia de férias aos seus associados para que relaxem depois de um período de estafante trabalho. É certo que estes benefícios quando oferecidos
coletivamente tendem a minorar os seus preços, pois outorgam grande poder de negociação ao grupo. Comumente os
grandes sindicatos oferecem estes tipos de serviços aos seus
associados, podendo ainda incrementá-los com outros tão
úteis aos seus membros.
Por fim, importante ressaltar a atribuição negocial dada ao sindicato pelo art. 611 da CLT, cabendo à entidade sindical a responsabilidade
pela realização das negociações coletivas, as quais acarretarão a formação
de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho,
lembrando que tal atribuição só pode ser exercida pelos sindicatos, por
força do monopólio a eles assegurado pelo art. 8º, inc. VI da Constituição
Federal.
Ressalte-se que às centrais sindicais, quando regulamentadas pela
Lei Federal nº 11.648/2008, não foi dada a condição de realizar negociações coletivas, cabendo às mencionadas entidades, apenas, “coordenar a
representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a
ela filiadas” e “participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos
públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos
trabalhadores” (art. 1º, inc. I e II).
2. DA SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DOS SINDICATOS
Para executar as atribuições que lhe são dadas pela Constituição
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Federal e pela CLT, os sindicatos precisam de sustentação financeira. As
principais fontes de receita dos sindicatos são as contribuições confederativa, assistencial, associativa e sindical. Sobre o tema, fazemos coro às
palavras de Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 1.245):
As contribuições sindicais são as principais fontes de custeio
do sindicato e do sistema confederativo. Constituem-se num
resquício do autoritarismo copiado por nós da Carta del
Lavoro, da Itália, época de Mussolini. Sua manutenção pela
Constituição de 1988 (art. 8º, IV da CRFB) comprova que a
liberdade sindical preconizada constitucionalmente não estava completa, pois a imposição de contribuição compulsória (hoje revogada) para todos os trabalhadores, associados
ou não, importava em controle ao sistema sindical que feria
a liberdade do trabalhador.
A contribuição confederativa, prevista no art. 8º, inc. IV da Constituição Federal, tem por função a manutenção do sistema confederativo;
a contribuição assistencial (CLT, art. 513, alínea “e”), também conhecida
como “taxa de reforço” ou “contribuição de fortalecimento sindical” (cf.
PASCHOAL, 2018, p. 329), deve ser fixada por negociação coletiva com o
objetivo de auxiliar na sustentação da estrutura sindical; e a contribuição
associativa (CLT, art. 548, alínea “b”), descontada dos trabalhadores devidamente sindicalizados (CLT, art. 545), permite que possam usufruir dos
benefícios oferecidos pela entidade sindical, sendo também chamada de
“mensalidade”.
Entretanto, a principal fonte de sustento da estrutura sindical é
a contribuição sindical, prevista no art. 578 e seguintes da CLT, a qual,
antes compulsória, foi agora transformada em facultativa pela Lei nº
13.467/2017, o que diminuiu, drasticamente, a arrecadação dos sindicatos, como restará demonstrado adiante.
Em conformidade com o art. 580 da CLT, a contribuição sindical
será recolhida anualmente e de uma só vez, consistindo:
I – na importância correspondente à remuneração de um dia
de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma
da referida remuneração;
II – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os
profissionais liberais, numa importância correspondente a
30% (trinta por cento) do maior valor-de-referência fixado
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pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para Cr$ 1,00 (um cruzeiro)
a fração porventura existente;
III – para os empregadores, numa importância proporcional
ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a
aplicação de alíquotas, conforme a seguinte tabela progressiva (…)
Os valores arrecadados, a título de contribuição sindical, serão geridos pela Caixa Econômica Federal, e distribuídos nos termos do art. 589
da CLT: I – para os empregadores: (a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; (b) 15% (quinze por cento) para a federação; (c)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (d) 20% (vinte por
cento) para a Conta Especial Emprego e Salário; e II – para os trabalhadores: (a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; (b) 10%
(dez por cento) para a central sindical; (c) 15% (quinze por cento) para a
federação; (d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (e)
10% (dez por cento) para a Conta Especial Emprego e Salário.
Importante salientar que, por força de decisão proferida na ADI nº
4.067, o STF julgou inconstitucional o repasse de 10% da arrecadação para
as centrais sindicais. Entenderam os senhores Ministros:
Após os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso, julgando parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação
conforme ao caput do artigo 1º e seu respectivo inciso II da
Lei 11.648/2008 e declarar a inconstitucionalidade da integralidade das modificações efetuadas pela referida lei nos
artigos 589 e 591 da CLT, da expressão “ou central sindical”,
contida nos §§3º e 4º do artigo 590, bem como da expressão
“e às centrais sindicais”, constante do caput do artigo 593 e
de seu parágrafo único; o voto da Senhora Ministra Cármen
Lúcia, julgando procedente a ação quanto ao artigo 1º, inciso II, e improcedente quanto aos artigos que modificaram
o 589 e o 593 da CLT; e o voto do Senhor Ministro Marco
Aurélio, julgando a ação improcedente, pediu vista dos autos
o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente, licenciado, o Senhor
Ministro Menezes Direito. Presidência do Senhor Ministro
Gilmar Mendes.
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Fixados tais conceitos, é preciso dizer que, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a arrecadação das entidades sindicais, até março de 2018, após a entrada em vigor da facultatividade da contribuição sindical, sofreu queda de 80% em média: enquanto
que, em março de 2017, a arrecadação girou em torno de R$ 170 milhões,
em 2018 caiu para R$ 34,6 milhões, queda, portanto, de 79,6%3. O quadro
abaixo ajuda a ilustrar a questão:

FONTE: www.valor.com.br
Se comparada a anos anteriores, a perda é ainda mais significativa.
Em 2016, as entidades de classe – incluindo-se os sindicatos, as federações
e as confederações e, também, as entidades patronais – arrecadaram cerca
de R$ 3,5 bilhões, conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho em Emprego (cf. JUNQUEIRA, 2017, s. p.).
A questão é bastante paradoxal: a Lei nº 13.467/2017 acrescenta ao
corpo da CLT novas atribuições aos sindicatos, principalmente quando
introduz no ordenamento jurídico brasileiro a prevalência do negociado
sobre o legislado (CLT, art. 611-A) e a homologação de acordo extrajudicial (CLT, art. 855-B, §2º), mas retira das entidades sindicais sua principal
fonte sustentação, que é a contribuição sindical.
Sem a sustentação financeira, os sindicatos, ao menos a princípio, ficam dependentes das demais formas de financiamento, as quais são extremamente voláteis, pois dependem das contribuições dos associados, e não
faz parte da cultura dos brasileiros associarem-se a entidades sindicais.
Tal alteração reflete o espírito da Lei nº 13.467/2017, a qual promoveu a adaptação do mundo do trabalho à realidade do capital e suas nuances. Sobre o tema alerta Ricardo Antunes (2009, p. 17):
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Particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea vem presenciando profundas transformações, tanto
nas formas de materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as complexas relações entre essas formas de ser e
existir da sociabilidade humana. A crise experimentada pelo
capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo
e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível
são expressão, têm acarretado, entre tantas consequências,
profundas mutações no interior do mundo do trabalho.
Nas palavras de Stephen Holmes e Cass R. Sustein4, a proteção e a
preservação de direitos demanda dinheiro. No próximo item, trataremos
sobre os possíveis efeitos que a ausência de sustentação financeira pode
impor à atuação das entidades sindicais, gerando aquilo que a doutrina
tem chamado de proteção deficiente de direitos.
3. DA FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E
A PROTEÇÃO DEFICIENTE DE DIREITOS
A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição
sindical, prevista no art. 578 da CLT, deixou de ser obrigatória e passou
a ser facultativa. Desta forma, o antigo “imposto sindical” – o art. 578
da CLT, em sua redação original, trazia o nome de imposto, em alusão à
natureza tributária e, portanto, compulsória da contribuição sindical – foi
substituído por uma verba cuja natureza jurídica é bastante difícil de ser
encontrada: trata-se de um tributo facultativo.
Por certo que a CLT demandava, há muito, severas alterações, até
mesmo porque a realidade social brasileira vivida na década de 1940 em
nada – ou em quase nada – assemelha-se ao que se passa na sociedade do
século XXI. Transformaram-se as relações pessoais, as relações sociais e,
em consequência, as relações jurídicas e as relações laborais. Escreve Gustavo Zagrebelsky (2008, p. 17):
A falta de una expresión mejor, he defendido en otro lugar
la exigencia de una dogmática jurídica “líquida” o “fluida”
que pueda contener los elementos del derecho constitucional de nuestra época, aunque sean heterogéneos, agrupándolos en una construcción necesariamente no rígida que dé
cabida a las combinaciones que deriven no ya del derecho
constitucional, sino de la política constitucional. Se trata de
lo que podría llamarse la inestabilidad de las relaciones en-
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tre los conceptos, consecuencia de la inestabilidad resultante
del juego pluralista entre las partes que se desarrolla en la
vida constitucional concreta. La dogmática constitucional
debe ser como el líquido donde las sustancias que se vierten
– los conceptos – mantienen su individualidad y coexisten
sin choques destructivos, aunque con ciertos movimientos
de oscilación, y, en todo caso, sin que jamás un solo componente pueda imponerse o eliminar a los demás. Puesto que
no puede haber superación en una síntesis conceptual que
fije de una vez por todas las relaciones entre las partes, degradándolas a simples elementos constitutivos de una realidad
conceptual que englobe con absoluta fijeza, la formulación
de una dogmática rígida no puede ser el objetivo de la ciencia constitucional.
A chamada “reforma trabalhista”, introduzida pela Lei nº 13.467/2017,
contudo, trouxe ao ordenamento juslaboral brasileiro alterações bastante
controversas e alvo de críticas por grande parte dos operadores do direito.
Não foi diferente com a facultatividade da contribuição sindical. Paulo
Sergio João (2018, s. p.) defende o texto da reforma:
Efetivamente, o modelo sindical livre, que atenda ao princípio da liberdade sindical, não pode conviver com a compulsoriedade de representação. A formação histórica do
sindicalismo brasileiro revelou forte intervenção do Estado
na representação classista com controle político e ideológico, favorecido pela instituição de contribuição compulsória,
controlada pelo Estado e subtraída de trabalhadores e empregadores totalmente desvinculados, em sua maioria, da
representação formal legal.
[...]
Mantida a contribuição sindical, pode ser perdida a oportunidade de sindicatos fortes e representativos, responsáveis e
criativos no sentido de se aproximar dos representados de
forma a justificar sua finalidade.
Mantida a contribuição sindical, seguiremos com sindicatos
fracos e Justiça do Trabalho forte, com a litigiosidade crescente em razão da falta de credibilidade na legitimidade sindical.
Sergio Pinto Martins (2018, s. p.), por seu turno, salienta possíveis
efeitos negativos da facultatividade da contribuição sindical:
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Consequência da extinção da contribuição sindical compulsória é os Sindicatos começarem a alegar que não têm
condições financeiras (art. 19 da Lei n.º 5.584/70) de prestar
assistência judiciária gratuita aos não sócios, pois vão dizer
que não existe mais a contribuição sindical compulsória e
não mais têm receita suficiente para custear a assistência judiciária gratuita. Aos sócios, por serem sócios, o Sindicato de
empregados terá obrigação de prestar a assistência sindical.
Já se verifica que Sindicatos estão vendendo patrimônio para
fazer caixa. Houve diminuição do número dos seus empregados. Sindicatos que ocupavam prédios inteiros desocuparam salas e as alugaram.
Houve uma diminuição de negociações coletivas em relação
a 2017 da ordem de 36%.
Alguns sindicatos já não fazem negociação coletiva se não
houver pagamento de contribuição sindical. Consequência
é não existir a negociação coletiva e haver necessidade de se
discutir a matéria em dissídio coletivo.
Solução poderia ser o empregador pagar uma contribuição
de “boa vizinhança” ao Sindicato de empregados, à razão de
um dia por ano de um salário mínimo, multiplicado pelo número de empregados da empresa.
Outra consequência pode ser a diminuição do número de
sindicatos, pois ficarão os sindicatos que prestem bons serviços para a categoria. Poderá haver fusão de sindicatos e não
mais muitos sindicatos.
Apesar da diversidade de opiniões a respeito do tema, é certo que,
como já demonstrado nas linhas anteriores, a facultatividade da contribuição sindical acarretou queda vertiginosa na sustentação financeira das
entidades sindicais, o que, como já salientado, parece preocupante diante
da realidade do mundo do trabalho no Brasil. A pergunta a se fazer é: os
trabalhadores brasileiros estão preparados para assumirem seus papéis na
manutenção das entidades sindicais? Ou as entidades sindicais, na atual
conjuntura, passam a ser prescindíveis, e os trabalhadores buscarão outras
formas de defender seus interesses?
O que parece mais provável é que os sindicatos, sem sustentação fi-
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nanceira, não conseguirão cumprir as várias “missões” que a eles são dadas pelo ordenamento jurídico brasileiro – e também internacional – de
maneira a contribuir para a construção de um modelo juslaboral mais
justo, o que leva à conclusão de que a proteção dos direitos fundamentais
dos trabalhadores ficará deficiente.
3.1. Da inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº
13.467/2017
Em vigor desde novembro de 2017, a Lei nº 13.467 introduziu profundas modificações no texto da CLT, algumas necessárias, outras bastante controversas. Discute-se, aqui, a modificação do art. 578 da CLT,
que transformou a contribuição sindical obrigatória em facultativa. Dizia,
originalmente, o art. 578 da CLT:
Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou
das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do “imposto sindical”, pagas,
recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.
Primeiramente, é preciso esclarecer que a expressão “imposto sindical”, como já dito anteriormente, era utilizada com a clara intenção de
reforçar o caráter compulsório da contribuição sindical, haja vista que,
conceitualmente, os impostos não possuem destinação vinculada (CTN,
art. 16), ao contrário das contribuições sindicais, que têm seu destino traçado pela legislação. Desta forma, mais adequada a nomenclatura “contribuição”.
Tal esclarecimento, contudo, perde sentido quando analisamos a
nova redação do art. 578 do CLT, dada pela Lei nº 13.467/2017:
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas,
recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo,
desde que prévia e expressamente autorizadas (sem grifos no
original).
O elemento introduzido pela Lei nº 13.467/2017 é de suma importância para entender a nova sistemática de arrecadação das contribuições
sindicais: antes compulsória, agora a contribuição só será descontada dos
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trabalhadores que, de forma expressa, manifestarem o desejo de verter
parte de seus rendimentos aos cofres das entidades sindicais. É o que se
pode ler da nova redação do art. 579 da CLT:
Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem
de uma determinada categoria econômica ou profissional,
ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este,
na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação
(sem grifos no original).
É preciso dizer que, cumprindo aquilo que se esperava da reforma
trabalhista, foi astuto o legislador. Se a intenção – como parece evidente
– era colocar fim às contribuições sindicais, nada mais conveniente do
que condicionar o pagamento à manifestação expressa do trabalhador, de
maneira que, no silêncio, nenhum desconto será feito. Apostou o legislador
que os trabalhadores evitarão, ao máximo, descontos não obrigatórios
em suas remunerações, e os números apresentados nas linhas anteriores
tendem a confirmar que a aposta deu certo5.
As contribuições, assim como os impostos, são tributos, os quais recebem do art. 3º do CTN o seguinte conceito: “Tributo é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Sendo, pois, tributos, quaisquer alterações somente podem ser feitas por lei complementar,
nos precisos termos do art. 146, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes.
Neste sentido, foram proferidas decisões nos autos nº 000119378.2017.5.12.0007 e nº 0001183-34.2017.5.12.0007, ambos do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos nº 0100111-08.2018.5.01.0034,
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do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e nos autos nº 000538557.2018.5.15.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Nos autos nº 0001193-78.2017.5.12.00076, decidiu a 1ª Vara do Trabalho de Lages/SC:
Cabe destacar, por oportuno, que a natureza jurídica tributária da contribuição sindical deve-se ao fato de que parte dela
- dez por cento - é revertida para os cofres da União, sendo
dirigida para a Conta Especial Emprego e Salário (art. 589,
inciso II, letra e, da CLT).
Inegável, portanto, a natureza jurídica de tributo da contribuição sindical. Dessa forma, a tal instituto aplicam-se o
disposto nos arts. 146 e 149 da Constituição da Republica
Federativa do Brasil de 1988.
[...]
Assim, qualquer alteração que fosse feita no instituto da
contribuição sindical deveria ter sido feita por Lei Complementar e não pela Lei nº 13.467/2017, que é Lei Ordinária.
Existe, portanto, vício constitucional formal, de origem, impondo-se a declaração da inconstitucionalidade de todas as
alterações promovidas pela Lei Ordinária nº 13.467/2017 no
instituto da contribuição sindical.
A Lei Ordinária nº 13.467/2017 não poderia ter alterado o
instituto da contribuição sindical, por não ser Lei Complementar. Dessa forma, não poderia ter tornado a contribuição
sindical facultativa.
Além disso, a Lei Ordinária nº 13.467/2017 não poderia
ter tornado o instituto da contribuição sindical facultativo,
porque infringe o disposto no art. 3º do Código Tributário
Nacional, que estabelece que o tributo “é toda prestação pecuniária compulsória”. O Código Tributário Nacional é Lei
Complementar. Lei Ordinária não pode alterar o conteúdo
de Lei Complementar. Presente, portanto, a ilegalidade da
Lei Ordinária nº 13.467/2017, infringindo o sistema de hierarquia das normas do Estado Democrático de Direito.
Neste aspecto, está presente a probabilidade do direito, como
requisito para a concessão de tutela de urgência.
A ineficácia do provimento final está presente no fato de que
a alteração que se pretendeu fazer no sistema da contribui-
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ção sindical pela Lei Ordinária nº 13.467/2017 compromete
sobremaneira a fonte de renda da entidade sindical, parte
autora, podendo prejudicar a sua manutenção e, por conseguinte, o seu mister constitucional de defesa da categoria.
Assim, em face da inconstitucionalidade acima demonstrada, não pode a parte autora aguardar o trânsito em julgado
da decisão definitiva para ter o seu direito assegurado, sob
pena que a demora natural do curso do processo comprometa a sua manutenção como entidade que tem o dever de
defender o trabalhador.
Na mesma esteira a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região nos autos nº 0005385-57.2018.5.15.00007:
E dúvida não há que a contribuição sindical em questão, antigo imposto sindical, tem natureza parafiscal, mesmo porque parte dela é destinada aos cofres da União e revertida ao
Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, que custeia programas de seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de ações para o desenvolvimento econômico e geração de
trabalho, emprego e renda.
Definida tal contribuição como imposto, ou, tributo, inafastável a conclusão de que tem caráter obrigatório ou compulsório, por outras palavras, não-facultativo.
Assim, a modificação levada a efeito nos moldes da Lei n.
13.467/2017 deveria, em respeito à hierarquia das normas,
ser realizada através de lei complementar, e não por lei ordinária, como é o caso da Lei n. 13.467/2017.
Resta evidente, portanto, que a Lei nº 13.467/2017, ao transformar a
contribuição sindical em facultativa, incorreu em evidente vício formal,
violando frontal e claramente, disposições da Carta Constitucional, como
se pode ver dos trechos transcritos das referidas decisões judiciais. Para
que tal alteração pudesse, validamente, ser concretizada, seria necessária
a edição de lei complementar, sendo que a reforma trabalhista foi implementada por lei ordinária, descumprindo, pois, o claro comando constitucional.
Ainda que a alteração derivasse de lei complementar, haveria uma
incoerência a ser resolvida: como pode um tributo ser facultativo? Se verificarmos a redação do já citado art. 3º do CTN, veremos que todo tributo, conceitualmente, é compulsório, isto é, de observância obrigatória
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por todos aqueles a quem a lei impõe a condição de contribuinte. Duas
conclusões são possíveis: ou a contribuição sindical não possui natureza
tributária, devendo-se perscrutar qual a sua real natureza jurídica, ou há
um grave erro conceitual na Lei nº 13.467/2017, que parece ser a conclusão mais acertada.
Contudo, ao julgar a ADI nº 5.794-DF8, sob a relatoria do Ministro
Luiz Edson Fachin, o STF, por maioria de votos, decidiu pela constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 nos art.
545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, todos da CLT, cuja argumentação será
analisada no tópico seguinte.
3.2. Lei Nº 13.467/2017 e a posição do STF
Primeiramente, é preciso salientar que, até a data de fechamento
deste artigo, o STF ainda não havia publicado o acórdão com os termos
da decisão da ADI nº 5.794-DF, de maneira que as informações a seguir
expostas foram retiradas de matéria veiculada na página do próprio STF9
em 29 de junho de 2018.
A ADI nº 5.794-DF, por seis votos a três, foi julgada improcedente
pelo STF, prevalecendo o voto do Ministro Luiz Fux, que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia; na ala divergente ficaram os Ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber e Dias Toffoli.
Os Ministros que votaram pela constitucionalidade da contribuição
sindical facultativa basearam seus votos, principalmente, na liberdade de
associação prevista no art. 8º, inc. V da Constituição Federal. Afirmou o
Ministro Alexandre de Moraes que
(...) a liberdade associativa, uma premissa constitucional,
é a questão primordial envolvida na discussão sobre o fim
da obrigatoriedade da contribuição sindical. (...) essa regra
constitucional amplia a liberdade do trabalhador de se associar ou não a um sindicato e de contribuir ou não com essa
representação.
Acrescentou o Ministro Alexandre de Moraes que o sistema de contribuição sindical obrigatória fazia parte de um “sistema de cabresto”
imposto pelo Estado Novo de 1937, o qual atrelou o sindicato ao Estado ao criar fonte pública de subsídio para as entidades sindicais, sendo
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necessária, portanto, a extinção de um modelo “centralizador, arcaico e
paternalista”.
O Ministro Luís Roberto Barroso salientou que “o sistema é bom
para os sindicalistas, mas não para os trabalhadores”, pois a contribuição
sindical obrigatória não estimula a competitividade entre os sindicatos,
criando entidades sem representatividade e de cunho meramente arrecadatório.
Por seu turno, o Ministro Gilmar Mendes fez questão de demonstrar
que o sistema revogado “era um modelo de associativismo subsidiado pela
contribuição sindical”, o que levou à criação de 16,8 mil sindicatos no Brasil, enquanto que na “África do Sul existem 191 sindicatos, nos Estados
Unidos 160 e, na Argentina, 91”.
Pela divergência, a Ministra Rosa Weber destacou a contribuição
sindical como principal fonte de custeio das entidades sindicais, dentro
do sistema de unicidade sindical proposto pela Constituição Federal, o
que inviabiliza que haja competição entre sindicatos. Complementou a
Ministra:
É inegável, portanto, o enorme prejuízo na arrecadação do
sistema sindical brasileiro, com profundos reflexos na atuação das entidades sindicais como agentes centrais da representação coletiva trabalhista, responsáveis pela defesa dos
interesses e direitos de todos os integrantes das respectivas
categorias.
Para o Ministro Edson Fachin “o fim da obrigatoriedade do tributo
vai impedir os sindicatos de buscar formas de organização mais eficazes para defender os direitos dos trabalhadores perante os interesses patronais”, sendo que, na mesma linha, votou o Ministro Dias Toffoli pela
necessidade da retirada gradual da contribuição sindical, sem “subverter
todo o sistema sem ter uma regra de transição”, a fim de fosse possível a
busca por uma fonte substituta de financiamento.
3.3. Possíveis efeitos na atuação dos sindicatos: Proteção insuficiente de direitos
Primeiramente, parece flagrante a inconstitucionalidade da contribuição sindical facultativa. Ora, se a contribuição sindical tem natureza
tributária, qualquer alteração em sua estrutura deve ser promovida por lei
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complementar, nos termos dispostos na Constituição Federal, e não por
lei ordinária, como fez o legislador ao aprovar a Lei nº 13.467/2017.
Em segundo lugar, o raciocínio vencedor proposto pelo STF parecer
distanciar-se da realidade brasileira. Neste ponto, vale citar as palavras de
José Rodrigo Rodrigues (2013, p. 65-66):
De outra parte, a atuação dos juízes é fundamental na configuração da racionalidade do direito, afinal, sua prática constitui e permite inferir a presença de um ou mais modelos de
racionalidade judicial pressupostos às suas decisões. A pesquisa em direito, para que não se torne completamente desligada da realidade do direito, deve comparar os modelos de
racionalidade judicial em disputa no campo teórico com dados empíricos sobre a atuação em concreto dos juízes. Apenas desta forma será possível pretender que haja algum grau
de correspondência entre conceito e realidade.
Vivemos numa realidade de excesso de mão de obra desqualificada
em busca de poucas oportunidades de trabalho, o que dá abertura para a
exploração de trabalhadores que, na mais das vezes, encontram amparo
para suas dificuldades nas entidades sindicais. Não parece acertado dizer
que a retirada abrupta da contribuição sindical obrigatória – ao contrário
do que decidiu o STF – vai favorecer o crescimento do sindicalismo brasileiro, sendo mais palpável afirmar que os sindicatos que sobreviverem
não conseguirão defender adequadamente os direitos dos seus afiliados
e cumprir, com galhardia, sua missão constitucional, chegando, portanto,
na chamada proteção deficiente de direitos.
Lênio Luiz Streck (2011, p. 13-14) informa que a ideia da proteção
deficiente de direitos apareceu pela primeira vez na Alemanha, quando se
discutia a lei que descriminalizou o aborto. De acordo com o mencionado
autor, o Tribunal Constitucional Alemão, ao se pronunciar sobre o caso,
distinguiu dois conceitos importantes: proibição de excesso (Übermassverbot) e a proibição da proteção insuficiente (Untermassverbot).
Enquanto que a proibição de excesso impõe ao Estado o dever de se
abster de determinadas intervenções, a proibição da proteção insuficiente
surge quando o Estado deixa de dar a um instituto jurídico a abrangência necessária para a proteção de direitos fundamentais, descrevendo-o
de maneira rasa ou muito genérica, deixando o aplicador do direito sem
os instrumentos necessários para assegurar a execução de normas funda-
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mentais constitucionalmente previstas.
Acerca do tema decidiu a Corte Constitucional Colombiana10 na
sentença C-228/2002:
De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional,
como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento
constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados
por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no
restringida exclusivamente a una reparación económica –
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con
dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos,
entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus
acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos
cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo
es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les
garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación económica de los daños sufridos.
O Supremo Tribunal Federal tem aplicado a teoria da proibição
da proteção insuficiente, podendo ser citados como exemplos a ADI nº
4.066-DF (Rel. Min. Rosa Weber), o RE nº 638.491-PR (Rel. Min. Luiz
Fux), o RE nº 646.721-RS (Rel. Min. Marco Aurélio), RE nº 778.889-PE
(Rel. Min. Luís Roberto Barroso) e ADI nº 4.424-DF (Rel. Min. Marco
Aurélio).
No julgamento da ADI nº 4.066-DF, a qual buscou o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/199511, instrumento
normativo que permitia o manuseio indiscriminado de elemento químico altamente tóxico (amianto crisotila/asbesto branco), ressaltou a Min.
Rosa Weber:
Legitimidade constitucional da tolerância ao uso do amianto
crisotila, como estampada no preceito impugnado, equacionada à luz da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do direito à saúde e do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desenvolvimento econômico, progresso social e bem-estar coletivo. A
Constituição autoriza a imposição de limites aos direitos fundamentais quando necessários à conformação com outros
direitos fundamentais igualmente protegidos. O direito fundamental à liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput,
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da CF) há de ser compatibilizado com a proteção da saúde e
a preservação do meio ambiente. Precedente: AC 1.657, Tribunal Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe 30.8.2007.
Dever estatal de agir positivamente quanto à regulação da
utilização, na indústria, de matérias-primas comprovadamente nocivas à saúde humana. A cláusula constitucional da
proteção à saúde constrange e ampara o legislador – Federal,
Estadual, Distrital e Municipal – ao excluir previamente certos arranjos normativos, com ela incompatíveis, do leque de
escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria
uma esfera de legitimação para intervenções político-normativas que, democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas pelo preceito constitucional.
(...)
Quórum de julgamento constituído por nove Ministros, considerados os impedimentos. Cinco votos pela procedência
da ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade, por
proteção deficiente, da tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995,
em face dos arts. 7º, XXII, 196 e 225 da Constituição da República. Quatro votos pela improcedência. Não atingido o
quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999), maioria
absoluta (art. 97 da Constituição da República), para proclamação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do
dispositivo impugnado, a destituir de eficácia vinculante o
julgado. 15. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida
e, no mérito, não atingido o quórum exigido pelo art. 97 da
Constituição da República para a pronúncia da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995.
Nos termos ora propostos, a Lei nº 13.467/2017, ao retirar a principal
fonte de custeio das entidades sindicais, de forma abrupta e sem indicar
forma de substituição, transforma as atribuições das entidades sindicais,
principalmente no que se refere à proteção dos direitos fundamentais dos
trabalhadores (CF, art. 6º e art. 7º), em normas inexequíveis, em razão da
ausência de recursos financeiros para tanto.
A execução e a garantia de direitos demanda custo, como sustentam
Stephen Holmes e Cass R. Sustein, já mencionados nas linhas anteriores.
Escreve John Maynard Keynes (1988, p. 199):
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Talvez pudéssemos traçar uma linha divisória entre a teoria
do equilíbrio estacionário e do equilíbrio móvel – querendo
designar com o último a teoria de um sistema onde as variações de pontos de vista sobre o futuro podem influir sobre a
situação presente –, porque a importância da moeda decorre
essencialmente do fato de consistir ela um elo entre o presente e o futuro.
Resta evidente, pois, que o legislador, ao transformar a contribuição
sindical em facultativa – decisão, esta, sustentada pela Corte Suprema –,
deixou-se mover, unicamente, pelo anseio de rebater as críticas a um instituto que tem – e não há como negar – um efeito nefasto sobre o sindicalismo brasileiro, que é a perpetuação no poder de dirigentes que buscam,
apenas, a satisfação de interesses próprios ou de grupos a eles ligados.
A ideia de que o fim da contribuição sindical obrigatória vai gerar
competitividade é infantil, haja vista que não foi retirado do corpo da
Constituição Federal o princípio da unicidade, o que leva à conclusão de
que serão mantidos os mesmos sindicatos já existentes, porém, sem recursos financeiros para defender os interesses dos trabalhadores, o que faz
voltar aos sindicatos pelegos getulistas que existiam simplesmente para
aparentar uma tranquilidade que jamais existiu.
O STF, por seu turno, esqueceu-se de observar os fins sociais12 a
que a lei se destina, como determina o art. 5º da LINDB: imaginou-se na
Suíça, fugiu da realidade e lançou ao vento os direitos fundamentais dos
trabalhadores, que, ao que tudo indica, terão que buscar esteio em outros
atores sociais, por exemplo, o Poder Judiciário, que não consegue cuidar
das atribuições que já possui.
CONCLUSÃO
Ao final do presente trabalho, é possível verificar que as entidades
sindicais têm, no Brasil, atuação extremamente relevante na defesa dos
direitos fundamentais dos trabalhadores, e ganharam força a partir da
Constituição Federal de 1988, principalmente com a não interferência do
Estado trazida pelo Texto Constitucional.
A atuação das entidades sindicais sempre teve, como principal fonte
de sustentação financeira, a contribuição sindical obrigatória, prevista no
art. 578 e seguintes da CLT, recolhida anualmente de todos os trabalhado-
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res empregados e autônomos e equivalente ao valor de um dia de trabalho.
Em conjunto com a regra constitucional da unicidade sindical, a
contribuição sindical obrigatória sempre recebeu críticas (merecidas, em
muitos casos), principalmente por ajudar na manutenção de um sistema
de sindicatos sem representatividade, que apenas existiam para arrecadar
a mencionada contribuição.
Por força das críticas, o legislador, por meio da Lei nº 13.467/2017,
transformou a contribuição sindical obrigatória em facultativa, quando
impôs ao recolhimento da verba a barreira da concordância expressa do
trabalhador. Com a nova regra, a arrecadação das entidades sindicais caiu
vertiginosamente, como já demonstrado nas linhas anteriores.
A questão chegou ao STF. A acusação foi de inconstitucionalidade
formal, haja vista que a contribuição sindical é um tributo e, portanto,
somente poderia ter sido alterada por lei complementar, conforme dispõe
o art. 146, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal.
O STF, por seu turno, entendeu constitucional a alteração, com fundamento na regra da liberdade de associação prevista no art. 8º, inc. V da
Constituição Federal. De acordo com a Corte Suprema, a contribuição
sindical obrigatória fazia parte de um sistema arcaico que atrelava os sindicatos ao Estado por meio do financiamento tributário das entidades. A
nova sistemática permitirá maior competição entre os sindicatos, o que,
ao final, favorece aos trabalhadores.
A decisão do STF parece, ao cabo de contas, baseada em premissas
incorretas. Primeiramente, a prometida “concorrência” entre as entidades
sindicais não ocorrerá em razão da manutenção da unicidade sindical.
Existirão, sim, as mesmas entidades sindicais já conhecidas, sem dinheiro,
contudo.
Em segundo lugar, a retirada abrupta da fonte de financiamento, sem
a indicação de fonte substituta, causa uma ruptura no sistema que prejudica, unicamente, a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores,
num país onde foram resgatados, entre os anos de 2010 e 2015, 13.27913
trabalhadores em condições análogas às de escravo.
A medida adotada pelo legislador é flagrantemente inconstitucional
não só pelo veículo legislativo incorretamente adotado, mas, também,
pela violação do princípio da proibição da proteção insuficiente, vez que a
ausência de recursos financeiros impede que as entidades sindicais execu-
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tem suas atribuições constitucionais.
Sem os recursos oriundos das contribuições sindicais, e sem fonte
alternativa palpável – já que a maioria das entidades sindicais têm poucos associados – a tendência é que as entidades não consigam defender,
de maneira adequada, os direitos fundamentais dos trabalhadores, tendo
que buscar recursos na iniciativa privada, o que aproxima, perigosamente,
sindicatos de trabalhadores e empregadores.
Como já dito, o STF deixou-se levar pelas críticas ao instituto, mas
não se atentou à realidade do universo do trabalho no Brasil. Os números
trazidos ao longo do trabalho demonstram que, com a queda da arrecadação, inúmeros sindicatos fecharão as portas e deixarão desprotegidos os
trabalhadores a eles vinculados.
Mais um duro golpe para quem já enfrenta uma dura realidade.
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'Notas de fim'
1
Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: […] II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. Diante da ofensa ao art. 8.º, III, da Constituição Federal, determina-se o processamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. Desde o cancelamento da Súmula n.º 310 do TST,
e encampando a jurisprudência do STF a respeito do tema, esta Corte vem decidindo
reiteradamente que o art. 8.º, III, da Constituição Federal outorga aos sindicatos legitimidade para, na condição de substitutos processuais, pleitearem tanto direitos coletivos
como individuais homogêneos, assim entendidos os que têm uma origem comum. Nesse
sentido, a hipótese dos autos atrai a possibilidade de substituição processual por parte do
Sindicato. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST – RR-742-93.2014.5.02.0053,
Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 30/08/2017, 4ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 01/09/2017).
3
Raphael Di Cunto e Arícia Martins, Arrecadação das entidades de trabalhadores com imposto sindical diminui 80% em 2018, 2018, s. p.
4
“To the obvious truth that rights depend on government must be
added a logical corollary, one rich with implications: rights cost money. Rights cannot
be protected or enforced without public funding and support. This is just as true o f old
rights as of new rights, of the rights of Americans before as well as after Franklin Delano
Roosevelt’s New Deal. Both the right to welfare and the right to private property have
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public costs. The right to freedom of contract has public costs no less than the right to
health care, the right to freedom of speech no less than the right to decent housing. All
rights make claims upon the public treasury” (HOLMES; SUSTEIN, 1999, p. 15).
5
“O governo federal soube usar essa maciça aversão ao ‘imposto sindical’ para,
atrelando-o à reforma trabalhista, deixar passar toda a constelação de direito e deveres
que esse livro comenta. Os sindicatos idôneos e combativos ficaram reféns dessa situação, sendo muito difícil fazer a defesa pública dos outros 26.000 sindicatos sem representatividade, sem envolvimento com os trabalhadores e, em muitos casos, sem endereço
conhecido” (SILVA, 2017, p. 109).
6
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/174173181/trt-12-judiciario-22-01-2018-pg-7967?ref= previous_button. Acesso em 31.12.2018.
7
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/topicos/183048031/processo-n-0005385-5720185150000-do-trt-15. Acesso em 31.12.2018.
8
Adotada como leading case, tendo apensos os seguintes procedimentos: ADI
5912, ADI 5923, ADI 5859, ADI 5865, ADI 5813, ADI 5885, ADI 5887, ADI 5913, ADI
5810, ADC 55, ADI 5811, ADI 5888, ADI 5892, ADI 5806, ADI 5815, ADI 5850, ADI
5900, ADI 5950 e ADI 5945.
9
Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382819. Acesso em 06.01.2018.
10
Disponível em http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-260-11.
htm. Acesso em 09.01.2019.
11
Art. 2º. O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), do grupo
dos minerais as serpentinas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem,
utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta lei.
12
“A busca pela efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana faz surgir
a necessidade de ir além da mera proteção constitucional, objetivando garantir, de fato, a
dignidade. Uma possibilidade da efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana
acontece justamente com a aplicação do mínimo existencial, uma vez que não há como
deixar de mencionar a ligação de ambos. Trata-se de fator notório que, preservando o
mínimo para se viver, efetiva-se o princípio da dignidade da pessoa humana” (COSTA;
CAMPIDELLI, 2016, p. 97).
13
Fonte: https://reporterbrasil.org.br/dados/trabalhoescravo/. Acesso em
14.01.2019.
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RESUMO:
A produção do direito é um processo complexo do qual muitos participam, quando o intérprete
autêntico necessariamente completa o trabalho do
legislativo; assim, o direito não é imediatamente criado quando o legislador completa o seu trabalho, mas
sim produzido a partir de uma esmerada tarefa interpretativa que passa por diversos níveis de ação, não
apenas o judicial. Neste sentido, o presente trabalho
se debruça sobre a importância da compreensão das
espécies normativas para a correta aplicação do direito, buscando colaborar na eliminação das confusões
existentes entre princípios, regras e postulados, colocando a ponderação, a proporcionalidade e a razoabilidade alocadas nesta última categoria, retirando-lhe
o “status” de princípio, como há muito é utilizado no
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mundo do direito e corrigindo a possível insegurança jurídica advinda de
tal equivoco conceitual.
ABSTRACT:
The production of law is a complex process in which many participate, when the authentic interpreter necessarily completes the work of the
legislature; thus, the law is not immediately created when the legislator
completes his work, but produced from a painstaking interpretive task
that goes through several levels of action, not just the judicial one. In this
sense, the present work focuses on the importance of understanding the
normative species for the correct application of the law, seeking to collaborate in the elimination of the existing confusions between principles,
rules and postulates, placing the weighting, proportionality and reasonability allocated in this last category , removing its “status” in principle, as
it has long been used in the world of law and correcting the possible legal
uncertainty arising from such a conceptual mistake.
RESUMEN:
La producción de lo derecho es un proceso complejo en el que muchos participan, cuando el intérprete auténtico necesariamente completa
el trabajo de la legislatura; así, lo derecho no se crea de inmediato cuando
el legislador completa su trabajo, sino que se produce a partir de una labor interpretativa minuciosa que atraviesa diferentes niveles de acción, no
solo el judicial. En este sentido, el presente trabajo se enfoca en la importancia de comprender las especies normativas para la correcta aplicación
de lo derecho, buscando colaborar en la eliminación de las confusiones
existentes entre principios, reglas y postulados, colocando la ponderación,
la proporcionalidad y la razonabilidad asignadas en esta última categoría
, eliminando su “estatus” en principio, ya que se ha utilizado durante mucho tiempo en el mundo del derecho y corrigiendo la posible incertidumbre legal que surge de tal error conceptual.
PALAVRAS-CHAVE:
Princípios; postulados normativos; ponderação, proporcionalidade,
razoabilidade.
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KEYWORDS:
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PALABRAS CLAVE:
Principios; postulados normativos; ponderación, proporcionalidad,
razonabilidad.
1. INTRODUÇÃO
O maior acesso aos meios de comunicação, a possibilidade de uma
consulta rápida de conceitos e definições nos buscadores da internet, a
pulverização de opiniões e manifestações nas Redes Sociais, trouxe uma
grande facilidade de contato da população em geral com linguagens específicas das ciências, contato esse que, apenas com muito esforço, seria
possível em tempos passados. Entretanto, o que parece, num primeiro
momento um avanço positivo no acesso às informações, traz diversos
problemas que ultrapassam os limites do senso comum e infiltram-se nos
meandros científicos, trazendo uma debilidade semântica a várias palavras e conceitos que não poderia ser admitida àqueles que trabalham cientificamente com essas questões.
Vê-se isso ao se tratar de Justiça, Ética, Liberdade e tantos outros temas caríssimos à ciência e à filosofia, que até poderiam encontrar conotações equivocadas no senso comum, mas nunca na aplicação concreta nos
ramos do conhecimento a que estão ligadas. Tal fenômeno pode parecer
não ter reflexos importantes, mas a falta de clareza pode levar à incorreta
aplicação do direito e, consequentemente ao seu distanciamento da justiça
almejada.
A produção do direito é um processo complexo do qual muitos participam, quando o intérprete autêntico necessariamente completa o trabalho do legislativo; assim, o direito não é imediatamente criado quando
o legislador completa o seu trabalho, mas sim produzido a partir de uma
esmerada tarefa interpretativa que passa por diversos níveis de ação, não
apenas o judicial. Desta forma, não somente as cortes superiores e as grandes decisões colegiadas deveriam vir acompanhadas de um forte embasamento sobre a natureza do direito, mas sim todos aqueles que dele fazem
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parte e uso, a fim de que se complete a obra começada e se alcancem seus
fins esperados.
As exposições tradicionais sobre a interpretação do direito geralmente se iniciam fazendo uma ligação direta com a sua compreensão.
Mesmo que a interpretação em geral denote distintos significados, interpretar é, essencialmente, compreender, sendo, em sentido amplo, compreensão de signos linguísticos. Em sentido estrito, entretanto, interpretar
assume uma conotação diferente. É da natureza da comunicação ensejar
uma ou outra das seguintes situações: ou as palavras e expressões da linguagem nele utilizadas são suficientemente claras ou inexistente essa clareza, quando as dúvidas aparecem e complicam o sentido preciso de tais
palavras e expressões.
É necessário então, nesta segunda situação, como pressuposto essencial à plenitude da compreensão, a determinação do significado das
palavras e expressões de que se cuida, buscando precisar os seus sentidos;
aqui, portanto, a interpretação (em sentido estrito) – como exercício complexo, distinto da pronta coleta de um específico significado – antecede,
na medida em que viabiliza, a plenitude da compreensão. Interpreta-se
em sentido estrito, para compreender, sendo que compreender é interpretar em sentido amplo. O equívoco conceitual leva à incorreta interpretação e consequente insatisfação da norma.
2. A DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS, REGRAS E POSTULADOS E A APLICAÇÃO DO DIREITO
2.1 Princípios e regras
Grandes teóricos do direito há tempos vêm chamando a atenção
daqueles que militam na seara jurídica sobre a importância da correta
compreensão de conceitos fundamentais que alicerçam o mundo jurídico
e as consequências do descuido em sua utilização. Por serem fundamentais, realmente se quer dizer que, uma vez utilizados incorretamente, tudo
aquilo que foi construído a partir deste erro, corre o risco de ruir e, ao ruir,
afetar não apenas aqueles que estavam intimamente ligados à demandas
específicas, mas a todo o sistema e sua segurança.
Nesta linha de pensamento, a distinção conceitual das espécies normativas, há muito destacadas pela Teoria do Direito, parece que apenas
agora, quando se vê às voltas de um “direito principiológico”, recebe a
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atenção que deveria ter merecido desde sempre. Neste sentido, a distinção
entre princípios, regras e postulados (ou máximas) nunca urgiu tanto de
compreensão a fim de que, ao tomar um pelo outro, se dê um peso equivocado a si, seja por fugir da vontade do legislador originário, seja por
desprezar a formação da teoria tradicional, que embasa o ordenamento
jurídico como um todo e lhe dá sentido, manejo e teleologia.
Para Alexy (2008, p. 86) “essa distinção é a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a
solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais”,
sendo que sem se valer corretamente de tal compreensão há uma ameaça
à segurança jurídica, sendo ela essencial não apenas para uma dogmática
dos direitos de liberdade e de igualdade, mas também a divisão de competências entre tribunal constitucional e parlamento.
Há diversas propostas para tal compreensão. Ávila (2005) apresenta
os critérios usualmente empregados para tal distinção, dispondo-os como
critério hipotético-condicional, critério do modo final de aplicação, critério do relacionamento normativo e o critério do fundamento axiológico,
todos eles apontando para qualidades a serem examinadas cuidadosamente pela Ciência do Direito, e, por ele, feitas considerações e acréscimos essenciais para sua correta compreensão, trazendo, por fim, sua própria proposta de dissociação (que exporemos mais adiante).
Tradicionalmente, o critério do caráter hipotético-condicional defende que enquanto as regras possuem hipóteses e consequências que determinam a decisão, os princípios apenas indicam o fundamento a ser
utilizado pelo aplicador para, futuramente, encontrar a regra aplicável ao
caso concreto. Já o critério do modo final de aplicação aponta que enquanto as regras devem ser aplicadas de modo absoluto, os princípios devem
ser aplicados de modo gradual. Por sua vez, o critério do conflito normativo aponta que enquanto em conflitos entre regras o meio de solução é a
declaração de invalidade, ou então a criação de uma exceção, no conflito
entre princípios a solução é alcançada através da ponderação.
Alexy (2008) também apresenta tais distinções, criticando fortemente as várias diferenciações tradicionais, apresentando-as como obscuras,
vacilantes e seguidas de muita polêmica. Segundo ele, a confusão inicial
se dá por não se apresentar realmente, muitas vezes, uma distinção entre
regra e princípio, mas sim entre norma e princípio, o que seria equivoca-
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do, uma vez que, para ele, tanto a regra como o princípio são normas (ou
seja, expressões deônticas básicas do dever); quando se fala de distinguir
princípio e regra, trata-se de uma distinção a ser feita entre duas espécies
de normas.
O primeiro critério apontado por Alexy é o critério da generalidade,
segundo o qual “os princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau de generalidade das regras é relativamente baixo” (2008, p. 87); outros critérios são o da determinabilidade dos
casos de aplicação, a forma de seu surgimento (normais criadas e normas
desenvolvidas), o caráter explícito de seu conteúdo axiológico, a referência à ideia de direito e a importância para a ordem jurídica.
Apresentados tais critérios, Alexy indica três diferentes teses sobre
tal distinção tradicional entre regras e princípios. A primeira traz que
qualquer tentativa de propor simplesmente uma diferenciação das normas em duas classes estaria incorreta, pois os critérios que permitem diferenciações gradativas podem ser combinados de tantas maneiras, apresentando algo tão heterogêneo que a diferenciação se perderia; a segunda
apresenta que a divisão entre regras e princípios seria apenas de grau,
quando a generalidade se torna decisiva para a distinção; e a terceira traz
que as normas podem ser distinguidas entre regras e princípios, mas que
a diferença entre elas não é gradual, mas qualitativa, sendo essa, segundo
Alexy, a correta.
A partir daí, ele desenvolve o seu critério dissociativo, colocando
como ponto essencial o que ele chama de “mandamentos de otimização”.
Para ele, os “princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas
existentes” (ALEXY, 2008, p. 90); são então mandamentos de otimização
dependentes das possibilidades fáticas e jurídicas para sua satisfação. Já as
regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas, ou seja,
uma vez existente no mundo jurídico, deverá ser feito aquilo que ela exige.
Mas a grande diferenciação fica realmente aparente quando há colisão entre princípios e conflito entre regras, cuja solução evidencia suas
diferenças. No conflito entre regras, salvo se houver alguma cláusula de
exceção ao seu cumprimento, uma delas terá de ser declarada inválida,
seja pelo uso do “lei posterior derroga lei anterior” ou “lei especial derroga
lei geral” ou (nos Estados onde houver) “lei federal supera leu estadual”.

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

511

Já quando se trata de colisão entre princípios, a solução é completamente diferente. Para Alexy, se há colisão, um dos dois terá de ceder, sem
contudo, nada ser dito sobre invalidade; a solução estará então no peso
diferente de cada princípio, a partir de sua precedência, motivo pelo qual
– como se falará no capítulo seguinte – usar-se-á o “sopesamento” para
se tratar de tais soluções (por se tratar de questão do peso diferente que
cada um possui frente à demanda). Assim, conflito entre regras se dá na
validade e, entre princípios, no peso.
No mesmo sentido, Canotilho, mostrando sua concordância com
Alexy e Dworkin sustenta que as diferenças qualitativas entre princípios e
regras jurídicas podem ser traduzidas nos seguintes aspectos:
Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus de concretização,
consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras
são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem, proíbem) que é ou não é cumprida
(nos termos de Dworkin: applicable in all-or-nothing fashion); a convivência dos princípios é conflitual; a convivência
das regras é antinômica. Os princípios coexistem; as regras
antinómicas excluem-se. Consequentemente, os princípios,
ao constituírem exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não obedecem como as
regras à “lógica do tudo ou nada”), consoante o seu peso e a
ponderação de outros princípios eventualmente conflituantes; as regras não deixam espaço aberto para qualquer outra
solução, pois se uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem mais, nem
menos. (CANOTILHO, 1991, p. 173)
Voltando ao pensamento de Ávila (2005), para ele é imperativo que
haja critérios de dissociação para que se retire do intérprete o peso total da
aplicação da norma. Suas propostas de dissociação são mais detalhadas,
sendo divididas em: critério da natureza do comportamento prescrito,
critério da natureza da justificação exigida e critério da medida de contribuição para a decisão.
O primeiro critério pede que se olhe para o modo como a norma
prescreve o comportamento; ao olhar esse critério percebe-se que as regras
são normas imediatamente descritivas, estabelecendo obrigações, permissões ou proibições diretas; já os princípios são normas imediatamente fi-
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nalísticas, que estabelecem “um estado de coisas para cuja realização é
necessária a adoção de determinados comportamentos” (ÁVILA, 2005, p;
63), um fim juridicamente relevante (sem prever esse comportamento),
estabelecendo um estado ideal de coisas a ser atingido para cuja realização
será necessário determinadas condutas. As regras não são imediatamente
finalísticas, mas mediatamente finalísticas, pois colaboram, em parte para
o alcance de tal fim. Os princípios são então normas deôntico-teleológicas
(deve ser feito para se alcançar um fim) e as regras, normas deôntico-deontológicas (deve ser feito porque deve ser feito): “as regras preveem
condutas que servem à realização de fins devidos, enquanto os princípios
preveem fins cuja realização depende de condutas necessárias.” (Ibid, p.
65)
O princípio do Contraditório e da Ampla Defesa se encaixa bem
como exemplificação; o que se pretende com o princípio é que nunca haja
um julgamento sem que a outra parte seja ouvida e tenha a possibilidade
de se manifestar e apresentar seus argumentos. Todas as possibilidades de
manifestação expostas nas leis são regras que descrevem comportamentos específicos dos sujeitos processuais para que o princípio alcance sua
finalidade, ou seja, a diferenciação entre o princípio e a regra se dá aqui
claramente pela natureza do comportamento prescrito.
O segundo critério chama a atenção para a justificação exigida; no
caso das regras, por se tratarem de normas com uma maior determinação
do comportamento, o aplicador deve sempre argumentar, justificar, apresentar uma avaliação de correspondência entre o fato regulado, a construção conceitual da norma e a finalidade que lhe dá suporte; já nos princípios, a justificação fica por conta da correlação entre o estado de coisas
almejado e os efeitos da conduta necessária. Apresentam-se aqui as regras
como normas primariamente retrospectivas, pois justificam-se a partir de
um fato conhecido pelo legislador e os princípios como primariamente
prospectivos, vez que determinam um estado de coisas a ser construído.
Em seguida, apresenta-se a dissociação entre regras e princípios
quanto ao modo como contribuem para a decisão. Os princípios são aqui
apresentados como preliminarmente complementares e parciais, não gerando solução específica, mas contribuindo para a tomada de decisões; ao
passo que as regras são normas preliminarmente decisivas e abarcantes,
abrangendo todos os aspectos relevantes para a tomada da decisão. Um
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princípio traria, por exemplo, que deveriam estar excluídos da tributação todos os objetos que fossem necessários à manifestação da liberdade
através do pensamento ou da arte, gerando conflito quanto a quais objetos
estariam incluídos ou não, não colaborando, no caso, para uma fácil decisão; já uma regra indicaria claramente quais são esses objetos.
A partir de tudo isso, conclui Humberto Ávila, em trecho necessariamente a ser transcrito:
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com a pretensão de decidibilidade
e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da
correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes
dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente
sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição
normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente
prospectivas e com pretensão de complementariedade e de
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação
da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua
promoção. (ÁVILA, 2005, p. 70)
Os princípios são então normas que estabelecem um fim a ser atingido, uma orientação prática, a fixação de um conteúdo a ser pretendido,
a realização de uma situação ou estado de coisas, não sendo um “ponto
final”, mas algo desejado, e que para ser mantido necessita da constância,
podendo se perder ao não cumprimento das regras que lhe garantem a
manutenção da finalidade. Os princípios instituem, pois, comportamentos sobre os quais pode haver incerteza quanto ao conteúdo, mas não
quanto à espécie.
2.2 Postulados normativos ou máximas
Esclarecidas as diferenças entre princípios e regras, resta ainda a
análise dos postulados normativos. O tema vem à tona, pois é muito comum se encontrar na doutrina e na jurisprudência, postulados normativos tratados como princípios, o que lhes denota uma natureza diversa
de sua função no ordenamento jurídico, conferindo-lhe peso e força que
não possuem. Numa simples busca na jurisprudência dos Tribunais Superiores pelo verbete “Princípio da Proporcionalidade” se verá a utilização
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equivocada do termo, visto que a proporcionalidade não impõe a promoção de um fim nem prescreve comportamentos, mas tão somente modos
de raciocínio e de argumentação referentes à normas que indiretamente
prescrevem tais comportamentos.
Ávila (2005) utiliza o termo “postulados”; Alexy (2008) utiliza “máximas”, mormente para apresentar a máxima da proporcionalidade como
forma de sopesamento quando norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico. Seja num caso como
noutro a intenção é a mesma: não podem se confundir princípios com
postulados (ou máximas).
Para Ávila (2005), ao se falar de postulados, estamos no campo das
metanormas, “deveres que situam-se num segundo grau e estabelecem a
estrutura de aplicação de outras normas, princípios e regras” (p. 88), ou
como preferem outros doutrinadores, normas metódicas ou de legitimação. Num rigor conceitual, quando a proporcionalidade, a razoabilidade
ou a eficiência não são respeitados, não há, em verdade, violação de postulados, mas sim das normas, que deixam de ser corretamente aplicadas
conforme a Teoria do Direito por falta da utilização adequada dos postulados que garantem sua aplicação. Não há no caso um “mandamento de
otimização” (como exige Alexy nos princípios), mas apenas uma necessidade e adequação que decorrem da natureza inerente dos princípios em
face de suas possibilidades fáticas e jurídicas.
Da mesma forma, não devem ser categorizados como regras (no
sentido proposto por Alexy, Dworkin e Ávila), pois estas são imediatamente descritivas de comportamentos ou atributivas de poder, ao passo
que aqueles não descrevem comportamentos, mas apenas estruturam a
aplicação das normas que os prescrevem. Além disso, não há subsunção
na aplicação dos postulados, mas sim um árduo trabalho de ordenação
de vários elementos que não geram a decisão, mas auxiliam a prepará-la. Assim, os postulados normativos ou máximas apresentam-se como
deveres estruturais que estabelecem a vinculação entre elementos e impõem determinada relação entre eles conjugando razões substanciais para
a aplicação das normas.
Tal esmero intelectual na aplicação dos postulados, os coloca longe de serem chamados de técnicas jurídicas, caso em que se estaria fazendo uma inferiorização de um trabalho que exige do jurista um dedicado
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aporte científico e filosófico (como se verá adiante) para se conseguir, a
contento, sopesar, ponderar sobre aquilo que de mais importante há no
ordenamento jurídico. A técnica, apesar de ter sua importância dentro
das habilidades necessárias ao bom jurista, trata-se de um nível inferior
de conhecimento, catalogado como mero aprimoramento do saber-fazer,
em nada se assemelhando às exigências dos postulados e máximas jurídicas na aplicação de regras e princípios, métodos avançados de alto cunho
científico.
3. A PONDERAÇÃO, A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE COMO POSTULADOS NORMATIVOS
Os postulados normativos não funcionam todos da mesma forma;
como dito acima, não há subsunção aqui, mas um árduo trabalho do aplicador na ordenação de vários elementos que auxiliam na preparação da
decisão. Muitas vezes, exige-se o relacionamento entre elementos sem especificar quais são os critérios que devem orientar a relação entre eles.
A ponderação exigirá o sopesamento de elementos, não indicando, entretanto, como deverá ser feita tal medida; a razoabilidade somente será
aplicável em situações em que se manifeste o conflito entre o geral e o
individual; já a proporcionalidade apenas será aplicável nos casos em que
exista relação de causalidade entre um meio e um fim, ou seja, é um trabalho complexo a ser desenvolvido pelos juristas em geral e para o qual,
muitas vezes, nenhuma das partes foi preparada adequadamente, o que se
torna um grande problema.
3.1 A ponderação
A ponderação de bens jurídicos consiste num método que busca
atribuir pesos a elementos correlatos sem uma referência material específica que oriente este sopesamento, sendo necessário então inserir alguns
critérios sem os quais a ponderação se tornaria inútil. Mesmo identificando inicialmente os elementos que são objetos da ponderação que, embora
relacionados entre si, ainda assim podem ser dissociados, ela continuará
a ser um postulado complexo para a estruturação e conflitos de normas
constitucionais, quando são geralmente mais usados os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Mesmo assim, importa se debruçar
sobre a ponderação de bens jurídicos e verificar como se dá sua aplicação.

516

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

Segundo Ávila (2005) sejam quais forem os elementos objeto da
ponderação, há que se preparar uma intensa estrutura e organização para
fazê-lo. Primeiramente é necessária uma “preparação da ponderação”
quando devem ser exaustivamente analisados todos os elementos e argumentos envolvidos, indicando de antemão aquilo que será objeto do
sopesamento – ponto essencial para que se possa dar fundamentação às
decisões – exigência intrínseca ao estado de direito. Da análise e indicação, proceder-se-á o sopesamento, fundamentando a relação que foi estabelecida entre os elementos, no caso dos princípios, indicando a relação
de primazia entre eles; por fim, há que se fazer a reconstrução da ponderação mediante a formulação de regras de relação que, inclusive, possam
ser aplicadas em outros casos, em tese.
A dificuldade de aplicação aqui é evidente; e justamente por essa dificuldade, desguarnecida de critérios específicos e por serem estruturas
exclusivamente formais, que a ponderação geralmente vem acompanhada
da concordância prática e da proibição do excesso. Na primeira, busca-se
a harmonia necessária – num estado de direito – entre valores, parcial ou
totalmente contrários, devendo coexistir, buscando encontrar uma otimização entre valores em conflito. Já a proibição do excesso indica que uma
regra ou princípio constitucional não pode ser restringido ao ponto de
não lhe deixar um mínimo de eficácia, caso em que a ponderação “indica que a aplicação de uma norma, regra ou princípio não pode implicar
a impossibilidade de aplicação de uma outra norma, regra ou princípio”
(ÁVILA, 2005, p. 97). São casos, muitas vezes encontrados no Supremo
Tribunal Federal, em que não se investiga a legitimidade, a adoção de medidas, nem a adequação ou proporcionalidade (em sentido estrito), mas
apenas se verifica que nenhuma medida pode restringir excessivamente
um direito fundamental, sejam quais forem as razões apresentadas.
3.2 A razoabilidade
A razoabilidade, assim como acontece com a ponderação e a proporcionalidade, se confundem nos tribunais não apenas em sua caracterização como princípio (ao invés de postulado), mas também na utilização
como sinônimo de proporcionalidade; diferentemente do primeiro equívoco, que dá ao postulado fundamentos axiológicos bem diversos do que
realmente tem (ao lhe atribuir categoria de princípio), a confusão com a
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proporcionalidade não traz problemas insolúveis, cabendo a diferenciação apenas por critérios cuidadosos apresentados pela Teoria do Direito,
mas que não maculam, no todo, sua utilização no mundo jurídico.
A razoabilidade pode ser apresentada, conforme Ávila (2005), como
diretriz de relação entre normas gerais com individuais, como vinculação
das normas jurídicas com o mundo do qual fazem parte, bem como em
relação de equivalência entre duas grandezas.
No primeiro caso, exige-se uma harmonização entre a norma geral
e o caso individual, ou seja, tem-se uma norma geral e não há exceção
prevista ao seu cumprimento; entretanto, um caso superveniente, mesmo
não previsto, faz com que caiba uma exceção, tendo em vista a razoabilidade do caso, ou melhor, quando não seria razoável não se aceitar tal
exceção. Parece-se muito subjetivo o seu uso, entretanto, a função do postulado, aplicado mormente na interpretação das regras jurídicas, é buscar,
pela sua aplicação, a preservação de princípios axiologicamente ligados
ao caso, quando a interpretação sem a razoabilidade levaria à restrição de
tal princípio e a exceção não acarretaria grandes problemas à demanda.
Interessante de se notar que, a maioria das vezes, a razoabilidade necessita chegar às instâncias superiores para ser aplicada, não encontrando
muito lugar nos juízos de primeiro grau, o que demonstra, numa apertada
– mas não forçada – análise, que a razoabilidade é, como já dito acima
acerca dos postulados, uma exercício árduo dos envolvidos com as demandas jurídicas, requerendo, muitas vezes uma análise colegiada para
que venha a prevalecer. De qualquer forma, neste primeiro caso, a presença da razoabilidade demonstra “que a incidência da norma é condição necessária, mas não suficiente para a sua aplicação.” (ÁVILA, 2005, p. 106.)
O segundo caso apresenta a razoabilidade como exigência de harmonização das normas com suas condições externas de aplicação, ou seja,
deve haver um suporte empírico para que ela ocorra; caso isso não aconteça não seria razoável sua aplicação. Em outras palavras, a razoabilidade
também se aplica quando não se encontra correlação entre o critério distintivo utilizado pela norma e a medida por ela adotada.
O presente trabalho não apresenta muitos exemplos aos casos, buscando se valer do plano das ideias para justiçar as teorias apresentadas,
mas neste caso, ante à complexidade da apresentação do critério, vale um
exemplo trazido por Ávila de uma lei que atribuía o acréscimo de um ter-
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ço de férias a servidores inativos, norma que, pela razoabilidade não pôde
prosperar, uma vez que só se tem férias, quem tem férias. Estaria aqui
ocorrendo uma violação do princípio da igualdade ao se tratar desiguais
de maneira igual, não sendo razoável fazê-lo, mesmo que tenha querido
o legislador.
Aplica-se ainda a razoabilidade como equivalência, ou seja, mesmo
onde a norma não estabelece critérios claro, deve haver equivalência entre
a medida adotada e o critério que a dimensiona, como no caso da fixação
de penas conforme a culpabilidade do agente.
3.3 A proporcionalidade
Ao se tratar do postulado (ou máxima) da proporcionalidade, estamos mormente falando da colisão entre princípios, cujo método se apresenta divido em três formas ou, conforme Alexy (2008), em três máximas
parciais, quais sejam, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade (em sentido estrito). Vale destacar que a proporcionalidade aqui apresentada não deve ser confundida com a ideia de proporção trazida pelo
senso comum. Tal postulado aplica-se exclusivamente em situações em
que há uma relação de causalidade entre meio (o efeito de uma ação) e fim
(a promoção de um estado de coisas) e se possa proceder aos três exames
fundamentais: o da adequação, o da necessidade e o da proporcionalidade
em sentido estrito.
Um meio será considerado adequado se promove um fim; será necessário se, dentre todos os meios igualmente adequados para alcançar
o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais e,
proporcional (em sentido estrito) se as vantagens que promove superam
as desvantagens que provoca (Ávila, 2005). O exame da proporcionalidade será aplicado toda vez que houver uma medida concreta destinada a
realizar uma finalidade, quando devem ser analisadas as possibilidades
de a medida realizar a finalidade, de a medida ser a menos restritiva aos
direitos envolvidos e de a finalidade ser tão vantajosa que justifique tamanha restrição.
A análise da adequação verifica-se se a medida adotada é a que melhor atende aos fins, ou seja, se a medida escolhida, dentre aquelas que
no caso concreto poderiam ter sido aplicadas, é a que melhor atende aos
imperativos de um Estado Democrático de Direito.
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Pela necessidade se impõe ao aplicador que se adote no caso de conflitos de direitos fundamentais, a medida, dentre as possíveis a atender aos
fins, a que cause o menor prejuízo à coletividade, ou seja, implica em saber
se a medida adotada é efetivamente necessária. A análise da necessidade
envolve a verificação da existência de meios alternativos aos escolhidos
inicialmente pelo Legislativo ou Executivo e que possam promover igualmente o fim sem restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados.
Para demonstrar a utilização da máxima da necessidade, Alexy apresenta uma constelação simples, mas muito esclarecedora, caracterizada
pela presença de apenas dois princípios e dois sujeitos de direito, o Estado
e o cidadão:
Ela tem a seguinte estrutura: o Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio P1 (ou Z é simplesmente idêntico a P1). Há pelo menos duas medidas, M1
e M2, para realizar ou fomentar Z, e ambas são igualmente
adequadas. M2 afeta menos intensamente que M1 – ou simplesmente não afeta – a realização daquilo que uma norma
de direito fundamental com estrutura de princípio – P2 –
exige. Sob essas condições, para P1 é indiferente se se escolhe M1 ou M2. Nesse sentido, P1 não exige que se escolha
M1 em vez de M2, nem que se escolha M2 em vez de M1.
Para P2, no entanto, a escolha entre M1 e M2 não é indiferente. Na qualidade de princípio, P2, exige uma otimização
tanto em relação às possibilidades fáticas quanto em relação
às possibilidades jurídicas. No que diz respeito às possibilidades fáticas, P2 pode ser realizado em maior medida se
se escolhe M2 em vez de M1. Por isso, pelo ponto de vista
da otimização em relação às possibilidades fáticas, e sob a
condição que tanto P1 quanto P2 sejam válidos, apenas M2 é
permitida em M1 é proibida. (ALEXY, 2008, p. 119)
O exame da necessidade apresentado (dentre todos os meios igualmente adequados para alcançar o fim, e aquele que é o menos restritivo
relativamente aos direitos fundamentais) permite privilegiar M2 em detrimento de M1.
Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que exige a comparação entre a importância da realização do fim e a intensidade da restrição
aos direitos fundamentais, ou seja, verifica-se se o grau da importância
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justifica o grau de restrição, ou seja, as vantagens e desvantagens em prevalecer um ou outro direito fundamental.
Como já apresentado, “os princípios são mandamentos de otimização em face de possibilidades jurídicas e fáticas” (Alexy, 2008), e, ao se tratar da proporcionalidade em sentido estrito, fala-se então da relativização
em face das possibilidades jurídicas, ou seja, quando uma norma de direito fundamental, um princípio, colide com outro antagônico, fazendo-se
daí necessário um sopesamento.
Em suma, a aplicação da proporcionalidade permite ao aplicador
invalidar atos legislativos ou administrativos quando não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado (adequação), a
medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos
gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade) ou não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é
de maior relevo do que aquilo que se ganha.
4. CONCLUSÃO
O presente estudo não pretende esgotar as discussões acerca das diferenças conceituais entre as espécies normativas – o que nem caberia no
meio escolhido para estuda-las – mas chamar a atenção para a sua importância e colocar, num primeiro momento, a coisas em seus devidos
lugares, a fim de que o processo interpretativo alcance seus objetivos e
a norma jurídica encontre satisfação, com consequente cumprimento de
sua vontade dentro do estado democrático.
A insistente batalha dos teóricos do direito na implementação
de tais clarezas conceituais, não deve ser entendida como um mero preciosismo, mas ante um cenário em que os princípios encontram lugar de
destaque na intepretação do direito, algo imperativo para que se alcance
a segurança jurídica necessária nas decisões. A aplicação direta de princípios para solução de casos concretos choca-se com sua natureza prospectiva e exigência de complementariedade, justamente dada pelas regras. As
regras, devidamente alocadas dentro do ordenamento jurídico possuem
função clara, sendo que haverá perigo iminente se o intérprete, valendo-se
equivocadamente dos métodos oferecidos pela teoria do direito, faz, a seu
bel prazer sua própria ligação do estado de coisas a ser promovido com os
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.
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Outrossim, alçando as máximas ou postulados normativos à categoria de princípios, se lhe atribuiu função e força que não possuem, rompendo com a virtuosidade necessária do ordenamento para o seu correto
funcionamento; estar-se-ia exigindo a existência de um princípio para
que outro princípio pudesse ser aplicado, gerando um círculo vicioso impossível de se romper. Quando se fere a máxima, o princípio não deixa de
existir e os mecanismos de calibragem do ordenamento jurídico podem
garantir, mesmo que com dificuldade, sua realização em última análise; se
alçado à categoria de princípio fosse, sua não observância feriria de morte
o caso em questão, não sendo encontrado remédio que lhe salvasse da
necessidade de, tudo invalidado, haver de se começar de novo.
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ARGUMENTOSPARAUMA
TEORIADOSDIREITOSSOCIAIS
Na hora de desenhar uma teoria dos direitos,
em âmbito jurídico, possivelmente é preciso identificar três dimensões essenciais, não excludentes, mas
necessárias: o conceito e o fundamento, a história e a
teoria jurídica. No primeiro caso, conceito e fundamento, abordamos os problemas básicos da identificação da realidade à qual rotulamos “direitos” e das
bases éticas nas quais essa realidade se apoia, bases
que contribuem para a sua justificação. Ao analisar a
história dos direitos, concentramo-nos nos contextos
em que o germe da ideia de direitos foi se forjando e
evoluindo, até chegar ao que eles significam hoje em
dia. Portanto, a história dos direitos pode ser referida,
por um lado, à evolução de sua fundamentação e, por
outro, à evolução da sua juridificação (embora, antes
de produzir essa juridificação, teríamos que nos referir preferivelmente à pré-história dos direitos1). Por
último, a dedicação à teoria jurídica se realiza quando concentramos nossos interesses nos traços e nas
características distintivas da juridificação (em nossos
dias e em nossos sistemas, a referência última seria
constituída pela constitucionalização) dos direitos.
Essa tripla perspectiva pode ter – por sua vez –
um triplo âmbito de aplicação. Assim, podemos pôr
mãos à obra na hora de desenvolver uma teoria dos
direitos, uma teoria de um tipo ou de uma categoria
de direitos (direitos individuais, direitos civis, direitos de participação, direitos sociais), ou uma teoria de
um direito concreto: o direito à vida, à liberdade de
expressão, o direito de propriedade ou o direito a um
meio ambiente limpo, por exemplo. Como salientei,
em ambos os casos, o estudo completo dos direitos ou
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de um direito exige essa tripla abordagem.
Em todo caso, é certo que a abordagem que estou apresentando assume uma determinada compreensão (ou pré-compreensão, se admite-se
que a compreensão seria, na realidade, o resultado do aprofundamento
nas perspectivas anteriores) dos direitos. De acordo com ela, o conceito de
direitos, na sua completa materialização, seria um conceito jurídico. Falar
de direitos, em última instância, exige institucionalização jurídica, embora o requisito da juridicidade não constitua uma exigência do conceito no
âmbito do discurso moral,2 no qual também adquire sentido. Por outro
lado, o conceito de direito seria um conceito histórico.3
As três dimensões às quais aludi no começo deste trabalho estão inter-relacionadas entre si. De fato, não só o conceito de direito é histórico.
A historicidade pode predicar-se também do fundamento, no sentido de
que a reflexão moral a partir da qual se justificam os direitos foi sendo
gerada ao longo da história e está condicionada por ela. Por outro lado, a
juridificação dos direitos se produz também de maneira contextualizada,
condicionada pelas circunstâncias históricas. Enfim, o “material” juridificado responde a um determinado fundamento. Por outro lado, ainda, a
vinculação entre as dimensões conceituais e a teoria jurídica se evidencia
desde o momento em que construímos um conceito a partir dos dados
proporcionados pela juricidade (nacional ou internacional) dos direitos.
Se falarmos de direitos sociais, em relação a uma determinada categoria, estamos assumindo que existem outros direitos que não são sociais.
Certamente, o adjetivo “social” é um elemento de diferenciação. Com
efeito, em determinadas ocasiões, tem-se pretendido construir uma teoria dos direitos sociais baseada em elementos que os diferenciam (neste
caso) de outros tipos de direitos, sublinhando-se essas diferenças entre os
direitos sociais e outros tipos de direitos e desenvolvendo-se um discurso
em que eles nem sempre têm levado vantagem. Assim, a “diferença” ou a
“peculiaridade” dos direitos sociais se perceberia se nos situamos em uma
perspectiva histórica: aqui nos encontramos com o tema da sucessão das
diferentes gerações de direitos. Também poderíamos constatar se estamos
no âmbito da fundamentação: neste ponto, percebemos a diferença entre
os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Por fim, ao situarmos
no âmbito da teoria jurídica, nos deparamos com o discurso referido ao
caráter prestacional desses direitos, sua dificuldade para considerá-los au-

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

525

tênticos direitos subjetivos, seu caráter custoso, a especificidade de seus
mecanismos de garantia e a questão sobre a idoneidade da intervenção judicial na estratégia de defesa, da mesma maneira que também nos encontramos com as divergências entre a regulação nacional e a internacional;
são essas divergências que permitiram a Gomes Canotilho referir-se a um
dos paradoxos que caracteriza, em alguns casos, a posição estatal a respeito dos direitos sociais: “‘bondade’ fora das fronteiras; ‘maldade’ dentro das
fronteiras constitucionais internas”.4
Bobbio distinguiu entre teoria e ideologia, assinalando que uma teoria, à diferença do que ocorre com uma ideologia, pode ser considerada
como verdadeira ou falsa – é “a exposição de uma atividade puramente
cognoscitiva do homem frente à realidade, e está formada por um conjunto de juízos de fato que têm como única função informar aos demais
sobre esta realidade”. Por outro lado, uma ideologia é “a expressão de uma
atitude valorativa que o homem adota frente à realidade e que consiste em
um conjunto de juízos sobre ela, que se baseiam no sistema de valores de
quem as formula e que tem a pretensão de influenciar sobre tal realidade”.5 Pois bem, a partir dessa distinção, creio que se pode afirmar que, no
caso dos direitos sociais, nos encontramos com uma teoria que às vezes
se enfrenta com uma imagem determinada dos direitos, resultado de uma
interpretação ideológica de algumas de suas dimensões. Nino se referiu
a essa ideologia fazendo alusão a um “liberalismo conservador” que se
baseia em três confusões.6 Em primeiro lugar, a ideia de que “a ordem do
mercado é uma ordem espontânea”; em segundo lugar, a ideia de que “a
autonomia pessoal está constituída por condições negativas, como a não
interferência de terceiros, que também não requer bens e recursos que
devam ser fornecidos tanto por abstenções como pela conduta ativa de
terceiros, pela possibilidade de escolher e fazer planos de vida”; e, em terceiro lugar, a confusão entre as condições normativas e as condições materiais de liberdade, segundo a qual “as liberdades que são realizadas como
normas têm prioridade sobre as liberdades que estão associadas com as
condições do exercício efetivo das primeiras”. A partir disso, assistimos,
ocasionalmente, ao desenvolvimento de uma ideia de direitos sociais que,
muitas vezes no contexto de um discurso temeroso sobre o Estado social,7
enfatiza, entre outras coisas, a posterioridade histórica dos direitos sociais
em relação a outro tipo de direitos, os diferentes referentes morais que
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formam a base de sua fundamentação, a relevância ou a transcendência
das dimensões econômicas ou orçamentárias sem as quais não se pode
entender seu funcionamento e sua efetividade, as peculiaridades de sua
configuração jurídica, dentre as quais destacam-se seu caráter prestacional e as consequências dele decorrentes ou os aspectos relacionados com
a sua titularidade ou com as características das obrigações ou deveres que
os direitos sociais implicam.
Dessa maneira, a verdade é que não é incomum encontrarmos propostas em relação aos direitos sociais segundo as quais estes seriam direitos secundários, desvalorizados, frágeis, de segunda categoria (ou geração), de papel, e tudo isso por razões históricas, morais, econômicas
ou jurídicas. Proponho-me a destacar que de fato é possível desmontar
(eliminar) algumas peças básicas desse discurso, de modo que pelo menos
se amenize como consequência de suas inconsistências. Em todo caso, o
que vamos descobrir é que, por trás dessas “razões” históricas, morais,
econômicas, jurídicas, existem – definitivamente – abordagens políticas
(no sentido ideológico). Na realidade, esta não é uma peculiaridade de
um discurso específico em relação aos direitos sociais. Pelo contrário,
essas abordagens ideológicas aparecem de maneira inevitável em qualquer discurso sobre os direitos que pretenda transcender a mera análise
linguística dos enunciados normativos. As abordagens ideológicas intervêm nas diferentes posições a respeito de determinados direitos. Isso me
parece lógico desde o momento em que o discurso dos direitos implica
uma determinada concepção dos seres humanos como indivíduos, certa
compreensão das relações intersubjetivas e, além disso, condiciona um
determinado modelo de organização social, questões em relação às quais
as abordagens ideológicas não podem suspender o juízo. Em última análise, o que pretendo pôr em relevo é que, da mesma maneira que não é
neutra a abordagem que tende à potencialização e ao aprofundamento de
determinados direitos no marco do Estado social, tampouco é asséptico
e desinteressado aquele outro que, sublinhando determinados perfis dos
direitos sociais, elabora um discurso que os relega em relação aos outros.
Não é minha intenção propor uma teoria completa dos direitos sociais, que aborde, portanto, suas dimensões históricas, morais, conceituais
e jurídicas.8 Pelo contrário, pretendo identificar alguns aspectos nucleares
que necessariamente devem ser abordados por essa teoria. Não pretendo
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elaborar uma teoria compreensiva dos direitos sociais, apenas vou abordar determinadas questões a meu ver imprescindíveis, que, por uma parte,
de uma ou outra maneira devem ser tratadas por uma teoria dos direitos
sociais e, por outra, constituem elementos-chave na construção de uma
teoria “desvalorizada” dos direitos sociais e que, portanto, mereceriam algum tipo de resposta. Vou identificar essas questões da seguinte maneira:
o problema cronológico, o problema estrutural e o problema econômico.
Sou plenamente consciente que deixo no tinteiro alguns aspectos relevantes. Pensemos, por exemplo, que poderíamos considerar o problema
moral. É neste ponto que devemos abordar os problemas de fundamentação dos direitos. Tradicionalmente, os direitos se direcionaram, na hora
de identificar sua base moral, a determinados valores como a liberdade e a
igualdade. Além de não ser problemático, é necessário, pois a fundamentação dos direitos não tem outras referências morais últimas que não a dignidade, a liberdade e a igualdade. As dificuldades aparecem quando essa
direção a determinados valores exclui a concorrência com outros valores.
Na realidade, estou criticando a contundente distinção entre direitos de
liberdade e direitos de igualdade. Creio que, se falamos de fundamentação
dos direitos, a liberdade e a igualdade são necessariamente complementares. Qualquer discurso que exclua alguma delas é inconsistente na hora
de colaborar com a conquista de autonomia moral do indivíduo, sempre
que não admitir que existam indivíduos que têm mais direito de alcançar
sua autonomia moral do que outros. Não obstante, não vou me deter neste
tipo de problemas,9 uma vez que minha intenção é refletir sobre algumas
questões que condicionam o desenvolvimento de uma teoria jurídica dos
direitos sociais, que parte, portanto, da positivação de determinadas exigências de moralidade.
Outro tema que não abordo, por exemplo, é o que se refere à questão da internacionalização dos direitos sociais e à insuficiência dos atuais
cenários estatais.10 Com efeito, o discurso cosmopolita deve afetar também os direitos sociais e não se centrar somente nos direitos individuais
e talvez nos direitos políticos. A não ser que se admita a opção do que
poderíamos considerar um cosmopolitismo incompleto em relação aos
direitos, o discurso crítico em relação aos conceitos como o de cidadania
ou de soberania também deve expandir suas consequências em relação
aos direitos sociais.11 A vocação cosmopolita do constitucionalismo deve
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integrar também dimensões do constitucionalismo12 social a que se referiu Ferrajoli, e não se deve esquecer que uma distribuição mais justa de
recursos no âmbito internacional pode ser uma estratégia útil na hora de
superar condicionantes específicos (materiais, econômicos) que impedem
a satisfação desses direitos de maneira geral.
Mas, antes de continuar, convém prevenir em relação ao problema
do discurso sobre os direitos sociais. Essa problematicidade, na realidade,
é o reflexo do equívoco da própria ideia de direitos sociais.13 Talvez devêssemos considerar em que medida essa problematicidade não é o resultado
da falta de método e de critério por parte dos juristas quando nos aproximamos deles.14 Somente uma teoria correta e coerentemente elaborada
pode contribuir para a clareza.15 A força e a clareza de uma teoria dos
direitos sociais são necessárias, também, porque o modo como aborda
conceitual e juridicamente os direitos sociais vai condicionar de maneira
importante o destino do constitucionalismo. Luigi Ferrajoli se referiu ao
constitucionalismo social como uma das três linhas de desenvolvimento,
junto ao constitucionalismo de direito privado e ao constitucionalismo
internacional,16 por meio dos quais deve-se desenvolver o Estado constitucional (desafios da democracia social); três linhas de desenvolvimento
que complementariam o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo de direito público e o constitucionalismo estatal, respectivamente. O
constitucionalismo social implicaria um aprofundamento nas dimensões
limitantes às quais o poder é submetido, em relação às exigências dos direitos sociais.17
O PROBLEMA CRONOLÓGICO
O discurso sobre as gerações dos direitos faz parte do discurso cotidiano em relação aos direitos.18 Assim, os direitos iriam aparecendo no
cenário histórico em ondas sucessivas, bem diferenciadas, de forma que
poderíamos identificar diversas gerações ou grupos que se agrupariam
não só no momento do surgimento, mas também em torno de alguns traços ou características compartilhadas. Deste ponto de vista, a geração dos
direitos sociais constituiria uma geração sucessiva à dos direitos civis e
políticos.19 É certo que a alusão às gerações pode apresentar virtualidades explicativas e expositivas, mas também é inegável que apresentasse
problemas na hora de operar como único critério de análise da evolução
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histórica dos direitos, já que, em muitas ocasiões, se assume como instrumento metodológico a partir do qual se estabelecem diferenças claras e
explícitas entre tipos ou categorias de direitos. Na minha opinião, a alusão
às gerações de direitos serviria, nesse caso, como uma ferramenta na hora
de explicar as condições, os traços e as circunstâncias da evolução histórica dos direitos. Assim, poder-se-ia aludir às gerações como um guia de
leitura e interpretação desse curso histórico. Não obstante, no momento
em que tentamos caracterizar de maneira completa e excludente os direitos que pertencem a alguma das gerações, nos encontramos com sérios problemas na hora de estabelecer nítidas distinções geracionais. Por
exemplo, e isto é relevante para o tema que nos ocupa, as exigências de
não intervenção, de um lado, e as dimensões prestacionais, de outro, não
podem ser acrescentadas exclusivamente a nenhuma geração de direitos.
Tal diferença só serviria, talvez, para diferenciar direitos que exigem abstenções a respeito dos direitos que exigem prestações, mas essa distinção
não se relaciona de maneira direta e pacífica com uma distinção geracional.
Como consequência disto, a concepção geracional dos direitos tem
sido considerada como problemática, tanto que constituiria um cliché
ou um molde que, carregado de implicações teóricas e práticas, condicionaria (e deformaria) o sentido dos direitos. Como Eduardo Rabossi
afirmou, o cliché se identificaria com a afirmação segundo a qual existem
três gerações de direitos, que surgem de maneira sucessiva na história: a
primeira, referida aos direitos civis e políticos, se prolonga ao longo dos
séculos XVIII e XIX; a segunda, referida aos direitos sociais, evidencia
seu desenvolvimento durante o século XX; desde finais do século XX assistimos, por último, ao desenvolvimento da terceira geração de direitos,
vinculados ao valor de solidariedade.20
Pois bem, qual seria a crítica dessa proposta geracional? Rabossi sintetiza os elementos problemáticos da seguinte forma. Além dos problemas
que implicam uma transposição a nosso tema do conceito da ideia de geração, a partir do momento que pode implicar que uma geração sucede à
outra, o que não é certo em relação às gerações de direitos, que confluem
e se solapam, a análise da evolução histórica dos direitos nos demonstra
que a tese, explícita na teoria das gerações, de acordo com a qual um tipo
de direitos, os civis e políticos, tem uma precedência histórica indubitável
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a respeito dos direitos sociais contrasta com a realidade. Gregorio Peces-Barba mostrou que os direitos sociais fundam suas raízes em um contexto que, em muitas ocasiões, coincide com as primeiras fundamentações
dos direitos individuais.21 Por outro lado, como o próprio Rabossi recorda, se pensarmos nos primeiros textos de direitos ao final do século XVIII
na França, que se gestam no marco do processo revolucionário, nós percebemos que ali existem formulações que hoje sem dúvida incluiríamos em
um discurso de direitos sociais e que estão vinculados a estratégias prestacionais. Pensemos na Declaração dos Direitos de 1793, em particular em
seus artigos 21 e 22. No artigo 21 se afirma: “A assistência pública é uma
dívida sagrada. A sociedade deve assegurar a subsistência dos cidadãos
desamparados, seja proporcionando-lhes trabalho, seja garantindo meios
de existência aos que estão incapacitados de trabalhar”; por sua vez, o art.
22 estabelece: “A instrução é uma necessidade de todos. A sociedade deve
favorecer com todo seu poder os progressos da razão pública e colocar
a instrução ao alcance de todos os cidadãos”. Outra referência útil é a da
Constituição francesa de 1848. Quando em muitos países europeus um
direito político (portanto, de primeira geração), como o sufrágio, não estava garantido de maneira universal, o texto francês inclui em seu preâmbulo a seguinte afirmação:
VIII. A República deve proteger o cidadão em sua pessoa,
sua família, sua religião, sua propriedade e trabalho, e colocar ao alcance de cada um a instrução indispensável a todos
os homens; deve, para uma assistência fraterna, assegurar a
existência dos cidadãos necessitados, seja procurando trabalho no limite de suas possibilidades, seja concedendo, em
defesa da família, assistência aos que não estão em situação
de trabalho.
E no art. 13 do mesmo texto se estabelecia:
A Constituição garante aos cidadãos a liberdade de trabalho
e indústria. A sociedade favorece e fomenta o desenvolvimento do trabalho pelo ensino primário gratuito, a educação
profissional, a igualdade de relações entre o patrão e o trabalhador, as instituições de previsão e de crédito, as instituições agrícolas, as associações voluntárias, e o estabelecimento pelo Estado, os estados e municípios, de obras públicas
adequadas para empregar braços desocupados, proporcionar
assistência a crianças abandonadas, aos doentes e idosos sem
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meios econômicos e que suas famílias não podem socorrer.
Assim, o surgimento de distintos tipos de direitos não é linear e sucessivo; é o resultado de processos históricos complexos.22
Portanto, se a sucessão geracional de direitos não serve para explicar
de maneira correta a evolução dos direitos, podemos apresentar onde residem suas virtualidades. Seu efeito “mais daninho”, nos termos de Rabossi,
é o que acarreta de maneira implícita, ou não tanto, uma justificação em
relação à prioridade, não somente temporal, mas o que é mais importante,
estrutural, moral e política de alguns direitos em relação a outros. Estrutural porque assume que os direitos de primeira geração se identificam com
direitos de autonomia, enquanto os de segunda geração seriam direitos
prestacionais. Veremos posteriormente que, na realidade, essa atribuição
é problemática. Mas possivelmente o mais relevante é que, da afirmação
da prioridade temporal, se deriva uma determinada justificação moral e
política. Quer dizer, se estabelece que os primeiros, os civis e políticos, são
mais importantes. Na realidade, se está assumindo a ideia de que, se foram
os primeiros que se positivaram, isto decorre de sua superior relevância
moral e política: era urgente reconhecê-los e garanti-los e, para depois,
deixar-se-ia o relativo a outro tipo de direitos, não tão relevantes, importantes ou urgentes.
Pois bem, vamos admitir – inclusive – o relativo à prioridade cronológica de alguns direitos em relação a outros. A verdade é que, mesmo nesse caso, nenhuma consequência necessária poderia derivar dessa
prioridade em relação à prioridade moral. Estamos diante de uma diferença que seria irrelevante do ponto de vista moral.23 Na realidade, estamos em face de um raciocínio que incorre de maneira evidente em uma
falácia naturalista, com os problemas que são derivados de sua aceitação:
da constatação de uma circunstância histórica e, portanto, fática (alguns
direitos se reivindicaram e legalizaram antes, outros depois), se extraem
consequências normativas (alguns direitos são mais importantes moralmente falando, outros são menos); a prioridade histórica desemboca na
prioridade moral.
Podemos acrescentar algumas reflexões adicionais em relação a esta
questão. Por um lado, afirmar a grande relevância de determinados direitos devido ao fato de que sua aparição histórica é anterior à de outros implica uma compreensão da história dos direitos humanos excessivamente
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ordenada e estruturada. Na realidade, as chaves que nos permitem entender como é que alguns direitos são reconhecidos antes do que outros não
respondem a uma razão de prioridade ou urgência moral. A história dos
direitos é a das doutrinas, das reivindicações, das revoluções, das guerras,
das crises, das conquistas morais; definitivamente, das oportunidades históricas que possibilitaram determinados avanços em alguns momentos e
não em outros, em alguns lugares e não em outros. Assim, a concepção
da história dos direitos como uma sucessão de gerações ou de categorias
deles
tende a apagar ou a relegar a um segundo plano a multiplicidade de vias, escalas e sujeitos ligados à exigibilidade dos
direitos sociais […] [O resultado seria] uma história excessivamente formalista dos direitos que não explica nem os seus
descumprimentos, nem os seus cumprimentos excludentes
ou discriminatórios, nem os seus retrocessos. Pelo contrário, o que demonstram as diferentes “histórias” dos direitos
sociais é que estes, longe de serem o produto de uma evolução harmônica e inevitável, foram o resultado de conflitos, às vezes encarniçados, pela abolição de privilégios e pela
transferência de poder e recursos de alguns setores sociais a
outros.24
Por outro lado, poderíamos abordar a questão da prioridade lógica de alguns direitos sobre outros. Mas neste caso seria possível falar da
prioridade lógica dos direitos sociais. Com efeito, as necessidades que tendem a ser satisfeitas pelos direitos sociais são aquelas sem as quais é difícil
imaginar o desenvolvimento integral dos indivíduos: alimentação, abrigo
e refúgio (habitação), saúde... A afirmação da prioridade lógica dos direitos sociais suporia afirmar que “somente quando tivermos atendidas essas
necessidades estaremos em condições de exercitar nossas liberdades”.25
Além disso, uma vez que estão desenvolvendo o argumento que destaca
a prioridade lógica dos direitos sociais, a outra prioridade (a temporal
e as consequências que dela se pretendessem extrair) seria acessória ou
perderia importância.
O PROBLEMA ESTRUTURAL
Quando a teoria dos direitos sociais aborda as dimensões jurídicas
deles deve enfrentar, entre outras coisas, a questão da diferenciação desses
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direitos em relação aos outros, diferenciação que se pretende encontrar,
por exemplo, na estrutura dos direitos, nas garantias, nos problemas de
titularidade, ou no diferente significado da ação do juiz e do legislador em
sua implementação.
Em todo caso, aquilo com que nos encontramos é uma comparação
entre tipos de direitos. De um lado – afirma-se –, estão os direitos “clássicos”, individuais e políticos. Em termos gerais, e sem nenhum desejo
de exaustividade, poderíamos assinalar que esses direitos se caracterizam
por sua universalidade, por sua inegociabilidade, por sua eficácia imediata, por sua justiciabilidade, pelas obrigações que geram, pelo grau de
institucionalização que exigem. Diante desses direitos, os direitos sociais
não seriam universais, seriam relativos e negociáveis, careceriam de eficácia imediata, não seriam diretamente judiciáveis, gerariam obrigações
de diferentes tipos, exigiriam um grau de institucionalização maior que
os “clássicos”.26
Portanto, temos diante de nós um panorama no qual percebemos
um esforço para distinguir e diferenciar tipos de direitos. Nesse ponto,
caberia chamar a atenção em relação a determinadas questões. Em primeiro lugar, lembremos que é possível questionar a legitimidade das classificações de direitos, desde o momento em que partem de um discurso
abstrato,27 que em muitas ocasiões contrasta de forma profunda com a
realidade. As classificações de direitos implicam a existência de modelos
aos quais não necessariamente se ajustam os direitos em sua efetiva configuração jurídica. Isso é o que permite afirmar, em segundo lugar, que as
características baseadas em direitos tradicionalmente levadas ao pé da letra
(caráter absoluto, universalidade, invariabilidade…), na realidade, não seriam predicáveis, nem mesmo, de todos os direitos individuais; e, se esses
elementos se interpretam em sentido fraco, na realidade seriam aplicáveis
a todos os direitos e, portanto, veriam diminuída sua capacidade identificativa de alguns direitos e diferenciadora em relação a outros.28
Interessa-me insistir, nesta ocasião, na consideração dos direitos sociais como direitos prestacionais, sobretudo porque gostaria de destacar
algumas das consequências que derivam dessa caracterização. A consideração dos direitos sociais como direitos prestacionais é interessante porque dela derivam consequências que merecem nossa atenção mediante
análise crítica. Frequentemente se afirma que os direitos sociais se dis-
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tinguem do restante dos direitos porque são direitos de prestação, quer
dizer, porque a obrigação que acarretam consiste em uma ação positiva
por parte dos poderes públicos, sem cujo concurso não poderia desenvolver uma satisfação generalizada desses direitos. Evidentemente, neste
momento se apresenta a questão de saber se a caracterização, que, sem
dúvida, constitui um lugar-comum, merece algum tipo de análise crítica.
Em que sentido?
Creio que essa caracterização merece ser repensada por dois motivos: em primeiro lugar, porque possivelmente não reproduz de maneira
correta a realidade e, em segundo lugar, porque deles derivam – às vezes
– consequências não necessariamente aceitáveis.
Quando se trata de classificação de direitos, é usual lidar com algumas. Por exemplo, aquela que diferencia, de uma parte, direitos civis e
políticos e, de outra, direitos sociais. Outra classificação é aquela que diferencia os direitos individuais e os direitos de prestação. Acredito que as
duas classificações respondem a explicações ou critérios diferentes. Destacar isso é importante, a partir do momento em que sabemos que a aceitabilidade de uma classificação depende dos critérios que são assumidos
no momento de realizá-la.
Com relação à primeira classificação, os direitos civis e políticos seriam aqueles vinculados à afirmação do valor do indivíduo como tal e
como protagonista das decisões coletivas. De forma certamente esquemática, podemos reconhecer que esses direitos, se não de maneira exclusiva, se juridificam nos primeiros textos que aparecem progressivamente
a partir do final do século XVIII e respondem ao ânimo do liberalismo;
embora é preciso estar consciente de que é exatamente em relação com
alguns desses direitos que o liberalismo evidencia suas inconsistências internas derivadas do contraste entre as afirmações teóricas e a proposta de
articulação do sistema jurídico-político. Estou pensando na insuficiência
da concepção liberal em relação aos direitos políticos, como consequência
da afirmação do sufrágio censitário e das restrições do direito de participação (que contradizem claramente a afirmação do art. 2 da Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, de acordo com a qual “os
homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”). Os direitos
sociais – por sua parte – têm atrás de si a consciência em relação à necessidade de satisfazer as exigências das necessidades básicas dos indivíduos.
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Seu objeto vem determinado pela situação dos indivíduos em sociedade
em relação aos meios materiais de vida com os meios de subsistência. Têm
por trás o sopro das ideologias socialistas que se desenvolvem de maneira
progressiva a partir do século XIX. Sua implementação se acomoda nas
estruturas do Estado social que culminará no Estado de bem-estar do século XX.
A segunda classificação, aquela que diferencia entre direitos individuais e direitos de prestação, supõe uma compreensão dos primeiros
como direitos que exigem um âmbito de autonomia, de livre exercício, à
disposição do indivíduo. A satisfação desses direitos exige uma abstenção
de intervenção nesse âmbito de autonomia. Os direitos de prestação seriam aqueles que exigem colocar em marcha técnicas ou políticas ativas
destinadas a assegurar aos indivíduos a satisfação de necessidades básicas
que, por si sós, com seus próprios meios, são incapazes de satisfazer. A satisfação dessas necessidades é considerada relevante a partir do momento
em que é essencial para a obtenção da autonomia moral. Por outro lado, a
ativação de dimensões de intervenção não deve ser entendida como uma
restrição da liberdade e sim como uma garantia de que o acesso a determinados bens ou a satisfação de determinadas necessidades não é o
contrário de um direito, isto é, um privilégio (o que aconteceria se apenas
alguns e não todos tivessem assegurado o acesso a esses bens ou a satisfação dessas necessidades).
Até aqui, nenhum problema. Acredito que os problemas começam
quando se pretende estabelecer uma vinculação, mais ou menos implícita,
entre ambas as classificações, de maneira que se entende que os direitos
civis e políticos são direitos individuais, por um lado, e os direitos sociais
são direitos de prestação, de outro. Como havia adiantado, creio que essa
vinculação, em primeiro lugar, pode ser desmentida pela realidade; e, em
segundo lugar, está na origem da consideração de que os direitos sociais
são, exclusivamente, direitos caros (consideração de que, por sua vez,
como veremos, se fazem derivar certas consequências).
Afirmar que a característica dos direitos civis e políticos, entre outras
coisas, é que são direitos individuais implica uma visão tendenciosa acerca deles. A configuração jurídica dessa categoria nos oferece dados contrários. A efetividade do direito à vida não só exige a ausência de agressões; exige colocar em marcha dimensões prestacionais que articulam-se
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com um sistema de seguridade pública e com a articulação de corpos e
forças de seguridade. Outro exemplo útil é o dos direitos de participação,
que implicam uma estrutura institucional muito relevante, a qual se põe
em marcha cada vez que se convocam eleições políticas. Pensemos em
outro exemplo. Imaginemos que em algum de nossos países, em alguma
ocasião, se chegará a reconhecer o direito de um indivíduo a que sua decisão sobre o fim de sua vida fosse atendida em determinadas circunstâncias (eutanásia direta ativa voluntária). Possivelmente, é difícil imaginar
uma mais profunda e evidente manifestação da autonomia, de um âmbito
de livre decisão reconhecido ao sujeito; mas esse direito exigiria uma necessária intervenção por parte de terceiros,29 uma série de prestações por
parte dos poderes públicos.
Tampouco os direitos sociais são direitos de prestação em todos os
casos: a liberdade de sindicalização, o direito de greve são bons exemplos
disto. Sua satisfação exige o reconhecimento a favor do titular de um âmbito de livre decisão, de não interferência. Na realidade, muitos direitos
implicam ao mesmo tempo dimensões abstencionistas e prestacionais. O
direito à saúde e o direito à educação podem ser bons exemplos a esse
respeito. O direito à saúde não implica somente o respeito a determinadas
condições vitais (eliminando agressões), mas também a organização de
um sistema público de saúde que, do ponto de vista assistencial, assegure
sua satisfação. O direito à educação, por sua parte, não somente implica o
reconhecimento da liberdade na hora de escolher a educação e a formação que se prefira, de acordo com as concepções pessoais, mas também a
articulação de um sistema público de educação. A articulação efetiva de
muitos direitos seria o resultado da imbricação de dimensões negativas e
positivas, de acordo com o esquema clássico,30 o qual não impede de reconhecer a maior importância simbólica das obrigações positivas por parte
do Estado na hora de identificar os direitos sociais.31
Na realidade, a distinção entre direitos individuais e direitos de prestação não é, portanto, tão categórica. Não vou aprofundar aqui no argumento de acordo com o qual, certamente, todos os direitos seriam direitos
de prestação, desde o momento em que todos eles exigem ao menos um
reconhecimento, em forma de constitucionalização e desenvolvimento legislativo, por parte do poder público (neste caso o legislativo). Isso pode
ser certo – a ação legislativa também é uma ação dos poderes públicos
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–, mas possivelmente estamos ampliando talvez excessivamente a compreensão comum da ideia de prestação,32 o que pode construir um argumento a partir do qual defender o desaparecimento da distinção entre
direitos individuais, civis e políticos, de um lado, e econômico, sociais e
culturais, de outro.33
O problema da confusão reside, na minha opinião, na mistura de
tipos de direitos que na realidade obedecem a critérios de identificação
diferentes. A distinção entre direitos civis e políticos, de um lado, e direitos sociais, de outro, não é paralela àquela outra entre direitos de abstenção e direitos de prestação. No primeiro caso, estaríamos assumindo
como critério relevante o bem protegido ou o valor do direito em relação a
uma determinada interpretação das reivindicações do indivíduo e de sua
posição na sociedade. Em segundo lugar, atenderíamos às técnicas, às estratégias mediante as quais pretendemos satisfazer os direitos: as técnicas
de proteção não dependem do tipo de direito, mas da natureza dos bens
protegidos.34
O PROBLEMA ECONÔMICO
A identificação irrestrita dos direitos sociais como direitos de prestação me parece problemática também pelas consequências que se procura derivar dela. Sabe-se que essa tradicional distinção entre as liberdades
negativas e os direitos prestacionais propõem três afirmações: a da prioridade histórica das primeiras, a de sua precedência lógica, e a do caráter
custoso dos segundos. As duas primeiras questões já foram abordadas ao
longo destas páginas. Agora eu gostaria de me referir, finalmente, à terceira.
Certamente, todos os direitos implicam obrigações dirigidas aos poderes públicos. Estas podem consistir na obrigação de respeito, de promoção e satisfação ou de proteção.35 Como havia assinalado, a identificação exclusiva dos direitos sociais como direitos prestacionais me parece
problemática pelas consequências que dela se derivam. E, com efeito, a
estratégia consiste, a partir dessa identificação, em diferenciar entre direitos baratos e direitos caros. De maneira que haveria direitos baratos,
que seriam os direitos de autonomia, as liberdades negativas: exigem abstenções que não implicam nenhuma decisão econômica ou orçamentária.
E haveria direitos caros, os direitos sociais entendidos como direitos ou
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liberdades positivas que, desde o momento em que apresentam uma exclusiva dimensão prestacional, não somente implicam decisões de transcendência econômica, mas também (e precisamente pelo anterior) estão
submetidos ao que se denominou “a reserva do possível”, a saber, gradualidade entendida como a dimensão lógica necessária da concretização dos
direitos sociais, considerando, sobretudo, os limites financeiros.36
Stephen Holmes e Cass Sunstein têm tentado demonstrar a distinção
em que se apoia o discurso diferenciador entre direitos baratos e direitos
caros, quer dizer, a distinção entre direitos (ou liberdades) negativos e direitos (ou liberdades) positivos, argumentando que, na realidade, todos
os direitos são positivos. Embora se trate – destacam – de uma distinção
enraizada na argumentação dos cidadãos e também dos juristas, seguramente é mais confusa do que pensamos; e, na realidade, é uma tradução
ao âmbito dos direitos do contraste entre a ideia de um governo pequeno
e um governo forte e poderoso. A tese de Holmes e Sunstein seria que,
desde o momento em que os direitos exigem mecanismos de proteção,
todos os direitos são positivos, já que todos eles, em uma ou outra medida, exigem respostas afirmativas e não meramente negativas por parte do
governo.37
Acredito que a distinção radical entre direitos caros e direitos baratos pode ser criticada, pelo menos, a partir de dois pontos de vista. Em
primeiro lugar, contrasta com a realidade. Poderíamos, inclusive, admitir
que existem direitos mais caros que outros, mas o que parece difícil admitir é que existem direitos baratos. Certamente, todos os direitos são
caros, desde o momento em que se levam a sério os direitos, assumi-los
em seu valor moral, em sua transcendência política e em sua operatividade jurídica implica um tecido institucional e organizacional sem o qual
os direitos (sejam liberdades negativas ou direitos de prestação) permanecem em proclamações retóricas. Como destacou Ferrajoli, a democracia constitucional é custosa.38 Estamos, definitivamente, diante de uma
consideração simplista dos direitos sociais quando se entende que geram
exclusivamente obrigações positivas.39 Em segundo lugar, a distinção entre direitos baratos e direitos caros instrumentaliza política e interessadamente com base naquelas posições mais propensas a priorizar aqueles
sobre estes. É Robert Alexy que se referiu à “exclusividade política” dos
direitos a prestações.40 O caráter oneroso de alguns direitos seria um ar-
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gumento, na verdade uma desculpa, na hora de redirecionar esforços e
objetivos orçamentários e, por conseguinte, na hora de criar condições
reais de efetividade de determinados direitos. Na realidade, se está propondo um raciocínio que pretende encontrar justificações normativas (há
direitos mais importantes que outros e, portanto, merecem maior atenção) partindo de realidades fáticas (há direitos baratos e direitos caros).
O que ocorre é que, como já destacamos, a premissa fática é falsa. Mas
suponhamos que não o fosse. Como afirmou Roberto Bin, o raciocínio
seria o seguinte: os limites orçamentários não são opostos às liberdades; se
as liberdades não estão submetidas às exigências econômicas, que por sua
vez condicionam os direitos de prestação, então as liberdades negativas
prevalecem sobre os direitos de prestação.41
Em Principia iuris, Luigi Ferrajoli tinha se referido a essa questão recordando, com razão, que o Estado “não é uma sociedade mercantil com
finalidade de lucro”.42 Assim, o crescimento econômico (que não é mais do
que uma dimensão do bem-estar e, portanto, não o esgota) não é o fim básico do Estado, nem um argumento relacionado com a sua legitimidade.
Se pensarmos no paradigma contratualista, por exemplo, em Locke, observamos que o fim da instituição da autoridade estatal diz respeito à garantia dos direitos e das liberdades e não ao caráter saudável do equilíbrio
entre gastos públicos e receitas. Por outro lado, introduzir o elemento do
crescimento econômico em um discurso sobre a legitimidade do poder, e
submetê-lo à ponderação com direitos e liberdades, poderia levar a uma
conclusão que reconheceria legitimidade ao regime do general Pinochet
em sua última etapa ou ao regime do general Franco a partir do desenvolvimento econômico que se viveu na Espanha no final dos anos 1960.
Com isso não quero dizer que na realidade os direitos não tenham relação com a economia e que sua satisfação não esteja de modo
algum condicionada por dimensões econômicas. É evidente que está. Essas dimensões econômicas criam contextos de dificuldade e constituem
elementos que podem nos permitir priorizar o acesso a prestações sociais
daqueles mais desfavorecidos em relação a outros que podem satisfazer
as necessidades por seus próprios meios. Não se trata, portanto, de negar a dependência orçamentária das políticas de direitos. Como Holmes y
Sunstein destacaram, “nada que custe dinheiro pode ser absoluto”.43 Com
isto se quer dizer que a dependência orçamentária seria uma circunstân-
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cia que precisaria ser considerada na hora de enfrentar os problemas de
distribuição em contextos de escassez moderada,44 e não uma desculpa
para não satisfazer direitos. Também, se tivermos rejeitado a distinção
entre direitos baratos e caros, reconhecemos que todos os direitos custam,
a desculpa no seu caso seria oponível no processo de satisfação e garantia
de qualquer direito, e não só daqueles considerados a priori custosos.
O sentido do meu argumento, pelo contrário, é de recordar que os
argumentos morais estão do lado dos direitos e não do lado do orçamento
ou do balanço das contas do Estado. Este deve estar condicionado – sempre no âmbito do possível – pelas exigências daqueles. Esta é uma conclusão a que se poderia chegar também se se reconhecer, como faz Amartya Sen, que os direitos (todos, não somente as liberdades negativas) são
fatores de crescimento econômico, autêntico motor do desenvolvimento
econômico e social.45 Em definitivo, a política mais produtiva desse ponto
de vista econômico acaba sendo aquela respeitosa aos direitos.
Definitivamente, tentei destacar a necessidade de que uma teoria
dos direitos sociais assuma a tarefa de demonstrar que o discurso referido
a tais direitos não deveria diferir tanto quanto às vezes se quer alegar em
relação ao discurso dos direitos liberais. Certamente, a diferença entre os
distintos tipos de direitos pode ser útil na hora de explicar os grandes
paradigmas nos quais as diferentes concepções sobre os direitos foram se
forjando. Pensemos no que Courtis e Abramovich tinham denominado
como o modelo de direito privado clássico e o modelo de direito social,
entendidos como “matrizes político-ideológicas diferentes de regulação
jurídica”.46 Mas, além dessa vantagem, a elaboração de uma teoria desvalorizada dos direitos sociais como consequência do aprofundamento nas
perspectivas que tentei abordar criticamente nestas linhas pode situar-nos
diante da questão de até que ponto é útil seguir falando de direitos sociais.
Em efeito, a) as diferenças com outros direitos não são tão relevantes; e
b) não obstante, quando se fala de direitos sociais, é, em muitas ocasiões,
para evidenciar as suas “carências” em relação aos “autênticos direitos”;
então, uma maneira de responder às teorias desvalorizadas dos direitos e
levá-los a sério é parar de usar o adjetivo “sociais” e falar simplesmente de
direitos fundamentais.
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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO
DE ORIGINAIS
1) Informações gerais:
A revista Argumenta Journal Law, de periodicidade semestral, destina-se à publicação de textos originais de Ciência Jurídica, Ciências Sociais Aplicadas, e
Ciências Humanas, que estejam dentro de suas linhas editoriais, com o propósito
de difundir, em nível nacional e internacional, as reflexões dos pesquisadores de
temas relacionados com a Justiça e a Exclusão Social.
O Conselho Editorial recomenda que os trabalhos que lhe forem encaminhados sejam inéditos ou apresentados em eventos científicos, como seminários,
congressos, encontros, simpósios. Preferencialmente serão publicados artigos,
resenhas de obras recentes (publicadas nos dois últimos anos), e resumos de
dissertações e teses.
Os autores cedem os direitos autorais dos artigos publicados para o Programa
de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do
Paraná.
Os dados e conceitos emitidos, bem como a exatidão das referências são de inteira responsabilidade dos autores.
As colaborações deverão seguir rigorosamente as normas abaixo.
São publicados textos em Português, Inglês, Espanhol, Italiano e Francês.
As submissões devem ser feitas exclusivamente por via eletrônica, pelo endereço
eletrônico: seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta.
2) Preparação dos originais:
Os trabalhos, que não devem exceder a 30 laudas, redigidos em papel formato
A4 (21 cm por 29,7 cm), redigido preferencialmente em MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 ou versão superior para Windows (PC), com fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento justificado, e margens de 1,5 cm
(superior e inferior) e de 2,0 cm (esquerda e direita). O cabeçalho deverá ter 1,5
cm e o rodapé 1,0 cm, os parágrafos devem ser de 1,25 cm, bem como as citações
com recuo especial.
Os trabalhos devem obedecer à seguinte seqüência: título (caixa alta, em negrito, centralizado); autor (em itálico, alinhado à direita, apenas o sobrenome em
maiúscula, seguido da primeira nota que se referirá à qualificação acadêmica
e profissional do autor, colocada em nota de rodapé; resumo seguido de abstract e resumen(em fonte 10, com no máximo 100 palavras, versão em inglês e
espanhol); palavras-chave seguidas de keywords e palabras clave (em fonte 10,
com até 5 palavras, versão em inglês e espanhol, os títulos dos tópicos devem
ser em negrito); texto (subtítulos sem adentramento, distinguidos por números
arábicos, em negrito, apenas a primeira letra maiúscula); Referências bibliográficas (sem adentramento, em negrito). Evitar o uso de negrito no corpo do texto,
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utilizando-o apenas nos tópicos indicados.
Evitar também excesso de notas de rodapé, priorizando a identificação parentética das fontes no próprio texto (Ex.: PASOLD, 1999, p. 23).
Observar as normas da ABNT (NBR-6023).
3) Normas específicas:
Citação no texto: de preferência, parentética (entre parênteses, citar sobrenome
do autor, ano de publicação e número da página transcrita); se tiver mais de três
linhas, redigi-la com o mesmo recuo dos parágrafos;
Referências bibliográficas: apresentar em ordem alfabética, iniciando pelo sobrenome do autor, com destaque gráfico (em caixa alta), Nome do autor. O título
principal em itálico. Número da edição. Cidade: Editora, ano de publicação. As
linhas seguintes à primeira não devem ser redigidas com deslocamento. Obedecer normas da ABNT para todo tipo de fonte bibliográfica.
4) Processo de Seleção dos Artigos:
Todo artigo será submetido a dois pareceristas por meio do sistema duble blind
per revew, sendo um Conselheiro Editorial, e outro Conselheiro Técnico- Científico. Os pareceristas não conhecerão a autoria dos artigos submetidos. Caso o
texto obtenha dois pareceres favoráveis será encaminhado para o banco de artigos aprovados e publicado nas edições subseqüentes da revista.
Caso haja pareceres divergentes, ou sugestões de modificação do texto, caberá
recurso ao Conselho Editorial, sendo que o Editor Chefe designará relator, que
fará parecer definitivo sobre o mérito acadêmico científico do artigo.
Os originais não serão devolvidos em nenhuma hipótese.
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CAMPUS DE JACAREZINHO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica
Avenida Manoel Ribas, 711 – Centro – Caixa postal 103
Jacarezinho – PR – CEP 86400-000 – BRASIL
Tel.: +55 (43) 3511-4350 e + 55 (43) 3511-4354
Site: http: www.uenp.edu.br
http://www.uenp.edu.br/index.php/pos-direito – e-mail: ppgd@uenp.edu.br
Argumenta Journal Law - argumenta@uenp.edu.br
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RULES FOR SUBMISSION
1) General Information:
The Journal Argumenta is intended to publish the original texts of Juridical
Science, Applied Social Sciences and Humanities, which are within their editorial lines, with the purpose to disseminate, at national and international reflections by researchers of issues related to Justice and Social Exclusion.
The Editorial Board recommends that the texts that have been sent be unpublished or presented at scientific meetings, seminars, congresses, conferences,
symposia. Preferably publish articles, reviews of recent works (published in the
last two years), and abstracts of dissertations and theses.
The authors transferring copyright of published articles for the Masters Program
in Juridical Science at the State University of Northern Paraná.
The data and concepts presented, as well as the accuracy of the references are the
sole responsibility of the authors.
The collaborations should strictly follow the rules below.
Texts are submitted in portuguese, english and spanish.
Manuscripts may be submitted electronically or via regular mail, though electronic submissions are strongly encouraged and greatly appreciated. Manuscripts
submitted via e-mail should take the form of attachments formatted in Microsoft
Word and should be e-mailed to Journal Argumenta, at seer.uenp.edu.br/index.
php/argumenta .
2) Preparation of documents:
The work, which should not exceed 30 pages, written on paper format A4, preferably written in MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 or later for Windows (PC) in
Times New Roman, size 12, single spaced, justified, and 1.5 cm margins (top and
bottom) and 2.0 cm (left and right). The header should be 1.5 cm and 1.0 cm
bottom, paragraphs should be 1.25 cm, and quotes with special retreat.
Entries must have the following sequence: title (all caps, bold, centered), author
(in italics, left aligned, just a last name in capital letters, followed by the first note
will refer to the academic and professional qualifications of the author, placed in
a footnote, summary followed by abstract (in font 10, with a maximum of 100
words in English or Spanish version) keywords followed by keywords (in font 10,
with up to five words, in English or Spanish version, the Titles should be in bold)
text (captions without getting through, distinguished by Arabic numerals, bold,
only first letter capitalized) References (without getting through, in bold). Avoid
the use of bold in the text, using it only in the subjects shown.
Also avoid excessive footnotes, parenthetical prioritizing the identification of
the sources in the text (eg PASOLD, 1999, p. 23).
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Observe the ABNT (NBR- 6023).
3) Specific rules:
Citation in text: preferably parenthetical (in parentheses, cite the author’s surname, year of publication and page number of transcript), if more than three lines,
I wrote it with the same indentation of paragraphs.
References: in alphabetical order, starting with the author’s name, especially graphic (in capitals), author’s name. The main title in italics. Issue number. City:
Publisher, year of publication. The following lines should not be the first written
with displacement.
Obey ABNT for all types of source.
4) Selection Process for Articles :
Every article will have two referees through the system per revew duble blind,
and an Editorial Board, and other Scientific-Technical Advisor. The referees did
not know the authorship of articles submitted. If the text gets two favorable opinions will be forwarded to the bank of articles adopted and published in subsequent editions of the magazine.
If there are divergent opinions or suggestions for modification of the text may be
appealed to the Editorial Board, and appoint the Chief Editor rapporteur, who
will make final opinion on the academic merit of the scientific article.
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Jacarezinho – PR – CEP 86400-000 – BRASIL
Tel.: +55 (43) 3511-4350 e + 55 (43) 3511-4354
Site: http: www.uenp.edu.br
http://www.uenp.edu.br/index.php/pos-direito – e-mail: ppgd@uenp.edu.br
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NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TEXTOS
1) Información general:
La revista ARGUMENTA Journal Law en seis meses, tiene por objeto publicar
textos originales de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanidades, que
son dentro de sus líneas editoriales para el fin de difundir, tanto a nivel nacional
como internacional, las reflexiones de los investigadores de las cuestiones relacionadas con la Justicia y la Exclusión Social.
El Comité Editorial recomienda que los trabajos que se envía sean originales.
Los autores ceden los derechos de autor de los textos publicados para el Programa de Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Estatal del Norte de
Paraná.
Los datos emitidos y conceptos, así como la exactitud de las referencias, son de
exclusiva responsabilidad de sus autores.
Las contribuciones deben seguir estrictamente las reglas a continuación.
Textos se publican en portugués, Inglés y español.
Las presentaciones deben hacerse en su totalidad por vía electrónica, por correo
electrónico: seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta.
2) Preparación de los documentos:
El trabajo, que no debe exceder de 30 páginas, escrito en papel de tamaño A4 (21
cm x 29,7 cm), escrito preferentemente en MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 o
superior para Windows (PC) Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, justificado, y márgenes de 1,5 cm (superior e inferior) y 2,0 cm (izquierdo
y derecho). La cabecera debe tener 1,5 cm y 1,0 cm de pie de página, párrafos
debería ser de 1,25 cm y citas con retiro especial.
Las entradas deben cumplir con el siguiente orden: título (mayúsculas, negrita,
centrado); Autor (en cursiva, alineado a la derecha, sólo el apellido en mayúsculas, seguido de la primera nota se referirá a las cualificaciones académicas y
profesionales del autor, situado en una nota al pie, resumen seguido de abstracto
y resumen (en tamaño de fuente 10, con un máximo 100 palabras, la versión
en Inglés y Español); palabras clave seguidas de las palabras clave y key words
(en tamaño de fuente 10, con un máximo de 5 palabras, la versión en Inglés y
Español, los títulos de los temas deben ser negrita), texto (títulos sin sangría , distinguido por números arábigos, en negrita, sólo la primera letra en mayúscula)
;. Referencias (sin sangrado, en negrita) Evite el uso de negrita en el texto, su uso
sólo en los temas indicados.
También evite las notas excesivas, entre paréntesis priorizar la identificación de
las fuentes en el propio texto (Ej:. Pasold, 1999, p. 23).

Argumenta Journal Law n. 33 - jul / dez 2020

563

Observe la ABNT (NBR-6023).
3) Normas específicas:
Citación Texto: preferentemente entre paréntesis (soportes, citar el apellido, año
de publicación y número de página de la transcripción del autor); si usted tiene
más de tres líneas, que escribió con la misma sangría de los párrafos; Referencias: visualización en orden alfabético, comenzando por el apellido del autor,
con resaltado gráfico (en mayúsculas), nombre del autor. El título principal en
cursiva. Número de la edición. Ciudad: Editorial, año de publicación. Las siguientes líneas a la primera no se deben escribir con el desplazamiento.
Obedecer las normas de la ABNT para todo tipo de fuente bibliográfica.
4) Los artículos Proceso de Selección :
Todos los artículos son sometidos a dos árbitros a través del sistema ciego dub
por revew, un miembro del Consejo de Redacción, y otra Técnico y Asesor Científico. Los árbitros no conocen la autoría de los artículos presentados. Si el texto
de obtener dos opiniones favorables serán remitidos al Banco de artículos aprobados y publicados en las ediciones posteriores de la revista.
Si existen opiniones divergentes, o sugerencias de modificación de texto pueden
ser apeladas ante el Consejo de Redacción, y el Editor Jefe nombran ponente, que
hará que la opinión científica definitiva sobre el mérito académico del artículo.
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