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EDITORIAL
A Argumenta Journal Law, desde que foi lançada, em 2001, nunca pretendeu ser
uma simples coleção de monografias ou artigos que possam parecer tão
apenas úteis aos estudiosos do Direito. Com efeito, apesar de ter essa
característica, ou seja, de se mostrar como veículo capaz de fomentar a
produção científica, do que decorre, evidentemente, seu aspecto útil, seu
plano de publicação sempre foi organizado e, o escopo almejado, segundo
o prefácio de sua primeira edição, de lavra do Prof. Dr. Gilberto Giacoia,
foi o de “caracterizar-se mais que mero repositório de textos, citações e
criações jurídicas (...)”, de sorte que, pouco a pouco, a Argumenta Journal Law passou e tem apresentado desenvolvimento e, conseguintemente,
atualmente é possível dizer que tem verdadeira unidade, pois encerra, de
um lado, a exposição das reflexões científicas de pesquisadores que com
ela têm colaborado, ao mesmo tempo em que traz, na outra mão, apontamentos ou sugestões que podem permitir a utilização do objeto pesquisado a outras situações jurídicas que se vivencie no dia-a-dia.
Portanto, pode-se afirmar que a pesquisa, do modo como é feita e
selecionada na Argumenta Journal Law visa ganhar expansão, ou ainda,
o que se busca é formar um todo harmônico das linhas de pesquisa que
compõem a área de concentração do Programa de Pós-graduação em
Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná.
A referida unidade da Argumenta Journal Law, acima apontada, nos
parece que resta evidenciada neste seu número 29, que ora vai a público
para a comunidade jurídica, à qual se perspectiva e se deseja que, ao realizar a leitura das páginas que ora seguem, possa ter proveitosas reflexões
sobre os temas que os autores desta edição nº 29 ora sugerem sejam levadas a cabo.
Boa leitura!
Jacarezinho (PR), janeiro de 2019.
Jaime Domingues Brito*
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Andrea ROMEO
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CONSIDERAÇÕESESPECIAIS
SOBREOFENÔMENORELIGIOSO
NODEBATENORTE-AMERICANO
THE CONSTITUTIONAL SPECIAL ACCOUNT OF
RELIGION IN THE NORTH AMERICAN DEBATE
LO SPECIAL ACCOUNT DEL FENOMENO RELIGIOSO
NEL DIBATTITO NORDAMERICANO

SUMÁRIO
1. Prologo: quello strano pugnale; 2. I dilemmi
della neutralità operativa; 3. Un particolare riguardo
costituzionale per la religione?; 4. Questioni di specialità; 5. Quid est veritas? La difficile delimitazione
del concetto di religione; 6. Il “dilemma della sanzione”; 7. Il fine ultimo della vita: nussbaum vs. koppelman; 8. Giustificazionismo liberale e accommodation;
9. Conclusioni: un equilibrio (quasi?) impossibile.
RESUMO:
"Quid est veritas?": uma consideração especial
da religião no sistema constitucional. A religião deve
ser especial na estrutura constitucional? O artigo enfatiza o debate sobre o valor especial constitucional
da religião e a possibilidade de fundamentar acomodações jurídicas em compromissos gerais. Muitos estudiosos geralmente respondem à questão negando
qualquer status especial aos compromissos religiosos
e argumentam que tais compromissos não garantem
nenhum tratamento especial. Do outro lado do debate, muitos estudiosos se referem ao papel que os
compromissos religiosos geralmente desempenham
na vida das pessoas, a fim de justificar uma proteção
constitucional especial. Os acomodacionistas tentam
a fornecer uma abordagem do que é especial sobre

Journal Law
n. 29 p. 15-48
jul/dez 2018

Como citar este artigo:
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religião, os não-acomodacionistas rejeitam os argumentos da parte contrária e exigem para a religião o mesmo nível de proteção previsto para
a liberdade de expressão. No entanto, o núcleo central da discussão diz
respeito à natureza dos compromissos religiosos.
ABSTRACT
“Quid est Veritas?”. Religion ‘s special account in the constitutional
legal system. Should religion be special in the constitutional framework?
The article stresses the debate on the constitutional special value of religion and the possibility for grounding legal accommodations to general
commitments. Many scholars usually reply to the question by denying
any special status to the religious commitments and argue that such commitments do not warrant any special treatment. Conversely, on the other
side of the debate, many scholars refer to the role that religion commitments usually play in the people’s life in order to justify a special constitutional protection. Accommodationists try to provide an account of what
is special about religion, non-accommodationists reject the counterpart’s
arguments and require for religion the same protection level provided for
the Free speech. Nevertheless, the central core of the discussion is concerned with the nature of the religion commitments.
RIASSUNTO:
“Quid est Veritas”. Il regime speciale di favore per la religione nel
sistema politico. La religione dovrebbe godere di particolare favore nel
quadro costituzionale? L’articolo pone l'accento sul dibattito sul valore
costituzionale della religione e sulla possibilità di concedere speciali accomodamenti normativi. Molti studiosi di solito rispondono alla
domanda negando la specialità degli impegni religiosi, sostenendo che
agli stessi non dovrebbe essere accordato alcun trattamento speciale;
altri, al fine di giustificare l’adozione diun regime costituzionale speciale, si riferiscono al peso che gli impegni religiosi avrebbero nella
vita dei credenti. Gli “accomodazionisti” cercano dunque di argomentare la specialità costituzionale della religione, i “non accomodazionisti” rifiutano gli argomenti della controparte ed equiparano la libertà di
religione a quella di pensiero.
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1. PROLOGO: QUELLO STRANO PUGNALE
All’apertura dell’anno scolastico, in classe si presenta un nuovo
alunno. Gli insegnanti, però, si allarmano non appena notano che il ragazzino porta con sé un pugnale riposto in un fodero, con la lama che curva
verso l’alto. I docenti chiedono spiegazioni al fanciullo il quale adduce
motivazioni religiose per giustificare il fatto di avere il coltello con sé.
Afferma, in sostanza, che il pugnale rappresenta uno dei cinque articoli di
fede che tutti i Sikh, come lui, devono portare per rispettare quanto la fede
prescrive loro. Nondimeno, considerando che quel pugnale, che il ragazzo chiama kirpan, rappresenta pur sempre un’arma la cui detenzione, a
scuola, è vietata da una norma generale e astratta, gli insegnanti decidono
di investire della questione il dirigente scolastico che, dopo aver ponderato diverse possibilità, sceglie di sanzionare l’alunno con la sospensione.
L’epilogo di questa storia è ben noto: molte autorità giurisdizionali
(si pensi al caso paradigmatico del Canada) hanno consentito ai Sikh di
portare nei luoghi pubblici il loro kirpan sulla base della clausola libertà
di coscienza e religione. Si tratta di un caso, questo appena narrato, ormai esemplare di accommodation, ossia di deroga a un obbligo giuridico
astratto e generale accordata per il diverso bilanciamento, in un caso specifico, tra l’obbedienza al diritto e gli impegni religiosi e di coscienza di
un individuo 1. Ed è facile imbattersi nell’affermazione secondo cui tali
accomodation trarrebbero linfa giuridica dallo statuto di special account
costituzionale di cui godrebbe la libertà confessionale rispetto agli im-
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pegni di coscienza in generale2. Nondimeno, osserva Brian Leiter, ci si
potrebbe interrogare in merito a cosa sarebbe potuto accadere nel caso
in cui il ragazzo non avesse giocato l’asso argomentativo della religione
ma avesse giustificato la detenzione del pugnale come segno distintivo
della propria famiglia, che viene consegnato, da generazioni, al primo
figlio maschio3. Il contro esempio fornito da Leiter ha il merito di mettere
in evidenza le possibili aporie celate nel sistema dello special account
nei confronti della religione. La domanda fondamentale da cui prendere
le mosse, parafrasando un noto articolo di Frederick Schauer, è “must
religion be special?”4, la cui risposta potrebbe non essere la stessa se la
domanda fosse, invece, “is religion special?”5.
La risposta al primo quesito, quantomeno nel contesto ordinamentale statunitense (come anche, per certi versi, in quello italiano), potrebbe essere affermativa6. In effetti, se, per un verso, la religione subisce
il peso specifico del divieto di non establishment (equivalente, in parte,
al principio di laicità), che non tocca altre concezioni filosofiche – per
cui non sarebbe incostituzionale improntare l’azione di governo all’ideologia liberale mentre lo stesso non sarebbe possibile con la dimensione
comprehensive del cristianesimo o il buddismo –; per un altro, la libertà
confessionale è oggetto di una speciale protezione rispetto alla semplice
libertà di espressione7. Ciò detto, non sempre è compito agevole distinguere una credenza, o una confessione religiosa, da altre dottrine compensive – mutuando il funzionale linguaggio di Rawls8 – soprattutto in merito
a particolari rivendicazioni legislative; per cui la risposta alla domanda se
la religione sia – o debba essere considerata – speciale potrebbe risultare,
questa volta, negativa, allorché, appunto, non fosse possibile individuare
elementi discretivi sicuri9.
Di certo, il tipo di risposta che si decide di offrire a simili domande
non è scevro da ricadute sul piano operativo e il dibattito contemporaneo osserva la netta contrapposizione tra concezioni che difendono lo
special account della religione 10 e studiosi che, invece, sostengono che
la religione non possa vantare alcuno statuto privilegiato rispetto alla libertà di pensiero11. Le posizioni che in qualche modo ritengono che la
religione abbia titolo a rivendicare delle speciali esenzioni o accomodamenti sono definite «teorie dell’accommodation»; le concezioni che
argomentano in senso diametralmente opposto, invece, appartengono al
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novero delle «teorie della non-accommodation»12. Alla possibilità che la
clausola costituzionale di neutralità possa essere interpretata in modo da
non comportare odiose limitazioni alla libertà di religione, e consentire,
di conseguenza, degli opportuni accomodamenti delle norme generali13,
si obietta, generalmente, da parte non-accomodazionista, che una siffatta
lettura tenderebbe a legittimare delle potenziali discriminazioni nei confronti di altre concezioni ideologiche che avrebbero comunque ragioni
da opporre a determinate scelte legislative, dunque titolari di uno statuto
meno garantista di quello accordato agli articoli di fede14.
Sul tappeto delle questioni si rovesciano le problematiche interpretative poste dagli innumerevoli nodi semantici e definitori che si è costretti
ad affrontare allorché si sostiene che la religione vanti caratteristiche ontologiche che la specificano dall’universo concettuale filosofico e dalla cultura
identitaria. Soltanto una volta determinata la natura propria del logos di fede,
potrà porsi sotto analisi la questione del valore giuridico che dovrebbe essere riconosciuto al fenomeno religioso considerando, come paradigma, un
sistema costituzionale moderno in cui è garantita non solo la piena libertà
d’espressione e di religione ma soprattutto l’eguaglianza morale dei propri
cittadini15. Si tratta, pertanto, di una problematica che chiama in causa il tipo
di contesto ordinamentale in cui si manifestano le diverse tensioni.
2. I DILEMMI DELLA NEUTRALITÀ OPERATIVA
Il problema di come il fenomeno religioso – e del pari lo statuto dei
cittadini che viaggiano con un pesante bagaglio di concezioni soteriologiche e ontoteologiche – sia considerato da parte del potere dell’apparato
statale e, soprattutto, in relazione all’astrattezza delle leggi determinate
nei processi di pruduzione normativa, implica una certa idea della neutralità dell’azione pubblica (o laicità, come dicono gli europei, non senza
qualche dissonanza semantica). Sembra un rilievo banale ma è evidente che la problematica snocciolata tende ad assumere diversi contorni, e
contenuti semantici, allorché si ipotizzasse una particolare concezione di
laicità, di neutrality, ovvero, ancora, di laїcité secolarizzante.
L’idea di una neutralità declinata come assoluto distacco del fenomeno religioso, da collocare fuori dai confini della sfera pubblica, ossia
nella dimensione privata della vita dei cittadini, sembra esporsi a diverse
obiezioni, rese più affilate dalla dimensione post-secolare in cui naviga la
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contemporaneità occidentale16. Lo Stato moderno – fa notare Nussbaum
– si caratterizza, in realtà, per essere presente, ubiquitus, in qualsiasi attività dei propri consociati, così che appare, nei fatti, piuttosto complesso
immaginare un potere asettico e totalmente indifferente alla dimensione
religiosa (che investe e forma la vita di alcuni cittadini). Assumendo il
prisma di un tale “pan-statualismo” affidarsi esclusivamente alla nuda
idea cristallizzata nel ricorrente, e forse concettualmente abusato, sintagma “Wall of Separation” potrebbe condurre a un modello di apparato statale iper-razionalista, addirittura votato verso un riduzionismo laicista17,
dando luogo, per alcuni, a situazioni di ingiustizia sostanziale18.
In realtà, com’è stato fatto notare a più riprese nel dibattitto moderno, il concetto di neutralità appare, in sé, notevolmente problematico,
forse anche al di là di quanto potrebbe sembrare prima facie. La banalizzazione del concetto di separazione è spesso stata (e continua ad essere) fonte di notevole confusione, tanto teorica quanto operativa. In effetti
l’endiadi “Stato neutrale” è sovente piegata, da un punto di vista semantico/normativo, sino a suggerire, o anche giustificare, forme di marginalizzazione dell’aspetto religioso, come se lo stesso rappresentasse un
disvalore sociale o un aspetto umano non meritevole di una particolare
tutela, sospingendolo piuttosto verso «l’area periferica della vita umana»19. Nondimeno, a un siffatto atteggiamento (definibile laicismo esasperante) difficilmente potrebbe predicarsi la neutralità. Il problema principale sembrerebbe, qui, rappresentato proprio dalla questione semantica:
il significato (normativo) da attribuire al predicato “neutrale”.
Per mostrare quanto sia davvero controverso il concetto della neutralità sul piano operativo, soprattutto in materia religiosa, potrebbe essere utile riportare un noto esempio utilizzato da Steven Smith nel tentativo
di mettere in evidenza l’intraducibilità operativa della neutrality statale e
mettere sotto scacco certe letture secolarizzanti20. Nell’esempio, tre amici
si ritrovano in montagna per campeggiare assieme. Uno dei tre, affamato
e reso esausto dal lungo cammino, nota dei funghi spuntare in prossimità
delle radici di un albero e, spontaneamente, li coglie per mangiarli. Improvvisamente, viene fermato da uno dei suoi compagni che lo esorta a
disfarsene, perché velenosi. L’altro campeggiatore, nondimeno, interviene prontamente, sostenendo che si tratta di funghi certamente commestibili. Reputando i due amici di pari credibilità, il protagonista dell’esem-
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pio vorrebbe evitare di dare ragione ad uno dei due, schierandosi in modo
aperto. Decide, pertanto, di mantenersi neutrale a livello intellettuale,
in merito, cioè, alla verificazione dei diversi enunciati. Nondimeno, se
una tale posizione può sembrare possibile a livello intellettuale – ossia
di verificazione dell’enunciato –, il tipo di dilemma posto dinnanzi al
campeggiatore gli impedisce di rimanere altrettanto neutrale da una prospettiva d’analisi operativa. In effetti, pur evitando di dare ragione ad uno
dei suoi compagni, egli potrebbe (i) mangiare i funghi, comportandosi
come se desse ragione al secondo dei compagni, ovvero preferire di non
rischiare e (ii) non mangiarli; dunque agire come se validasse, con la
sua condotta, l’argomento del primo. La pretesa di neutralità epistemica
non può concretizzarsi, allo stesso modo, a livello operativo giacché il
dilemma posto dai campeggiatori impedisce qualsiasi neutralità d’azione,
pure ammettendo, in via teorica, la possibilità di una neutralità di tipo
cognitivo o «intellettuale». In buona sintesi, qualsiasi comportamento il
campeggiatore decidesse di tenere finirebbe, pur sempre, per agire come
se uno dei due enunciati fosse vero, negando, giocoforza, l’altro21.
Questo esempio è utilizzato da Smith per mostrare come sia impossibile concettualizzare, in molte situazione concrete, una neutralità fattuale:
uno Stato, infatti, potrebbe certamente dichiarare di non volere prendere
parte alla disputa tra agnostici e religiosi, nondimeno, sul piano operativo, le proprie azioni finirebbero, comunque, per dare ragione inevitabilmente ad uno dei schieramenti. Seguendo il circolo argomentativo proposto da Smith, la scelta forzata cui un simile dilemma potrebbe condurre
non concerne soltanto l’opzione “credere o non credere”, ma potrebbe
interessare la stessa azione statale nella dimensione operativa. I cittadini
religiosi, in effetti, potrebbero avanzare delle pretese nei confronti delle
istituzioni politiche in merito a cosa dovrebbe essere sostenuto, o fatto,
nella dimensione normativa. Di conseguenza, là dove le assunzioni ontoteologiche e soteriologiche dei contributi religiosi fossero giudicate vere,
le istituzioni dovrebbero, coerentemente, tradurle sul piano normativo.
In caso contrario, se le istituzioni adottassero una posizione radicalmente
agnostica, quest’ultime dovrebbero, coerentemente, considerare false le
concezioni religiose ed operare sul piano delle scelte politiche conformemente a tale giudizio.
Proprio per evitare di cadere sotto lo scacco di un tale “giogo di
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Procuste” il costituzionalismo occidentale avrebbe teorizzato il concetto
di laicità dello Stato, per effetto del quale le istituzioni politiche dovrebbero astenersi dal predicare la verità, o la falsità, degli enunciati religiosi e mantenere una certa neutralità rispetto alle diverse immagini-di-vita 22. Tuttavia, è proprio in merito a tale, presunta, possibilità teorica di
un’azione neutrale che Smith gioca il sofisma dell’esempio dei funghi nel
tentativo di metterne in luce le aporie concettuali. Come nel caso prospettato, infatti, per impedire una neutralità operativa non sembra affatto
necessario che le istituzioni politiche ritengano false le ragioni di fede ma
è sufficiente che agiscano, a livello pratico, come se non fossero vere 23.
Esemplificando, nel caso cui un ordinamento rendesse lecite, per mero
titolo d’esempio, le pratiche abortive, finirebbe per agire come se ritenesse le concezioni fideistiche che aborriscono l’aborto del tutto prive di
valore o insignificanti, violando, giocoforza, la pretesa di neutralità. Tra
la pretesa esplicita di neutralità e la condotta tenuta si genererebbe, dunque, un corto circuito che finirebbe quasi per dar luogo a una sostanziale
contraddizione performativa.
Il circolo argomentativo di Smith non sembra poter convincere pienamente e molte delle sue frecce, in realtà, mancano il bersaglio. Si nota
soprattutto la confusione tra concetto di ragione di una condotta – assumibile dal punto di vista interno dell’agente – e osservazione empirica della
condotta, dalla prospettiva, dunque, di un osservatore esterno e ignaro
delle ragioni che muovono l’agente. Nondimeno, il paradosso di Smith
ha il merito, magari parresiastico, di portare alla luce le difficoltà ermeneutiche collegate al concetto di neutralità statale, e di problematizzarne i
confini, semantici e operativi. La “morale” che si può trarre dal dilemma
dei funghi è che giudicare un atto o una condotta neutrale, quantomeno
da una prospettiva normativa, potrebbe non avere senso; piuttosto sono
le ragioni di una condotta a rilevare concretamente; da una prospettiva
ordinamentale, dunque, le norme giuridiche24.
3. UN PARTICOLARE RIGUARDO COSTITUZIONALE PER
LA RELIGIONE?
Da una diversa prospettiva teorica, la neutrality potrebbe essere ricostruita a partire dal senso democratico della stessa.
L’idea della separazione tra Stato e confessioni religiose potrebbe
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non fungere da paradigma valido se tale neutralità non si declinasse nel
suo significato democratico e si interpretasse, dunque, alla luce del principio della social fairness. Il modello radicalmente separatista, secondo le
riflessioni di Nussbaum, non dovrebbe suggerire la validazione normativa di una prassi istituzionalizzata finalizzata a un’opera di radicale o progressiva marginalizzazione del fenomeno religioso, frutto di una lettura
banalizzante del cripto-sintagma Stato-neutrale (che certo, seguendo il
paradigma di Smith non potrebbe mai predicarsi neutrale a livello operativo)25.
Oltracciò, un ambiente istituzionale che mostrasse indifferenza per
le scelte e le preferenze dei cittadini si porrebbe, probabilmente, in netta distonia con lo sviluppo e la promozione delle capacità umane; fine
statale imprescindibile nell’approccio teorico dello sviluppo dell’essere
umano sposato, tra gli altri, da Nussbaum26. La neutralità statale, nella
cornice del neo-costituzionalismo, potrebbe essere interpretata nel senso
di implicare che il soggetto statale non soltanto sia tenuto ad abdicare al
potere di prendere decisioni di merito in questioni inerenti dogmi e assiomi di fede, ma sia tenuto del pari ad astenersi dal sostenere posizioni, solo
apparentemente neutrali (e probabilmente neanche tanto), che possano,
fattualmente, favorire o discriminare una particolare confessione (tesi che
coglie le critiche di Smith)27.
Nel contesto del costituzionalismo nordamericano una corretta
esegesi del principio di accommodation nei confronti degli obblighi di
coscienza potrebbe rendere la cifra di quanto la religione sia considerata
sostanzialmente «speciale» dell’angolo visuale dell’universalismo egualitario della costituzione nordamericana. Tale specialità, che giustificherebbe le ipotesi normative di accommodation nei confronti degli impegni
religiosi potrebbe, nondimeno, presentare profili assolutamente problematici, potendo implicare forme discriminazione nei confronti di quei
soggetti che non appartengono ad alcuna confessione e che nutrono delle
diverse ragioni per obiettare al paradigma astratto della legge28. Ed è proprio
questa, come si è avuto modo di osservare, la base teorica da cui muove la
critica dello special account di Brian Leiter, primo tra le fila di coloro che
approcciano la visione decisamente non-accomodazionista.
Per affrontare il dibattito sullo special account la prima mossa da eseguire è di tipo esplicativo e si snoda intorno al concetto di religione stessa e
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sulle ragioni per cui questa, in qualche modo, può essere considerata speciale
nel contesto normativo costituzionale29. Si tratta di un nodo teorico di particolare rilevanza riguardo al quale molti studiosi hanno cercato di offrire risposte
convincenti percorrendo strade diverse con aprocci differenti.
Le domande fondamentali da cui muove il dibattito moderno sono
formulabili, ad un dipresso, in questi termini: è possibile riconoscere delle
esenzioni dal paradigma astratto di un obbligo legale per ragioni che non
concernono impegni religiosi? È legittimo rifiutare di lavorare il sabato
ed ottenerne di conseguenza l’esenzione dal precetto generale ed astratto nel
caso in cui «si abbia una madre anziana e malata e non sia possibile trovare
una badante durante il fine settimana?». Ci si può chiedere ancora: «è possibile escludere dall’obbligo di leva i cittadini che hanno motivazioni serie, di
origine etica ma non religiosa per opporsi al servizio militare?» 30.
Queste domande pratiche richiedono la risoluzione teorica del nodo
semantico e concettuale concernente lo statuto ontologico della religione
e la considerazione di specialità che essa potrebbe vantare, o no, nei confronti del rigore astratto della legge.
4. QUESTIONI DI SPECIALITÀ
Il dibattito sul valore della religione richiede all’interprete (forse
con troppe velleità) un notevole sforzo teorico. Occorre cimentarsi con
i confini concettuali del termine stesso “religione”, la cui delimitazione
semantica è necessariamente connessa con la considerazione di specialità
che essa – quantomeno secondo parte della dottrina e della giurisprudenza
(americana ed europea) – sembrerebbe vantare rispetto alla libertà di coscienza e al senso identitario di tipo culturale. E ciò al fine di comprendere
sino a che punto la considerazione di valore della religione sia davvero in
grado di assumere una rilevanza speciale all’interno di un sistema legale.
In realtà, secondo alcuni autori, il riconoscimento di speciali esenzioni
dagli obblighi legali sarebbe un terreno affatto ideale per misurare la reale
vocazione egualitaria di una democrazia31.
Posto l’obiettivo teorico resta da organizzare la strategia espositiva
e la collocazione degli argomenti.
Una prima domanda fondamentale, come si è avuto modo vedere,
ruota intorno alle ragioni per cui le accommodation dovrebbero essere
concesse in modo specifico riguardo agli impegni religiosi. Sul punto è
possibile cogliere il frequente utilizzo, nel dibattito contemporaneo, di
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un argomento di carattere pragmatico, utilizzato, sovente, per legittimare
le esenzioni garantite solo su base religiosa. La ragione legittimante, in
sostanza, muove dall’assunto secondo cui le concezioni religiose possiedono uno statuto particolare, determinando motivazioni pratiche riferibili
a determinati gruppi sociali32. Per tale motivo, in sostanza, si presterebbero a una più agevole valutazione e, soprattutto, a un accertamento più
serio e obiettivo. Questa verifica potrebbe spiegarsi anche nel caso in cui
un soggetto giungesse a prospettare un’interpretazione affatto personale
degli impegni richiesti dal proprio kerygma: in tal caso, il potere pubblico
potrebbe operare un “vaglio di sincerità” sull’obiezione di coscienza sollevata attraverso un ipotetico raffronto con la tradizione interpretativa ufficiale, o quantomeno testuale, della confessione di riferimento. Autenticità che mancherebbe, inevitabilmente, alle istanze motivate per impegni
di coscienza non riferiti a confessioni riconosciute. Per converso, quelle
motivazioni che apparissero di natura extra-confessionale, filosofiche ovvero soltanto emozionali, apparterrebbero piuttosto alla sfera meramente solipsistica, rendendo piuttosto difficile, se non del tutto arbitrario, il
tentativo di ponderarne, su un piano normativo, la bontà assiologica e la
sincerità emotiva33.
La bontà dell’argomento “pragmatico” o “funzionalistico” non convince pienamente Nussbaum. La sua evidente strumentalità, infatti, non
consente di sciogliere il nodo riguardante la questione d’eguaglianza delle diverse istanze di esenzione dagli obblighi legali. La prospettiva di
metodo, qui, è di tipo meramente strumentale e potrebbe aprire il varco a
innumerevoli ipotesi di disparità di trattamento nei confronti d’impegni
di coscienza non legati a confessioni riconosciute, come nel caso del ragazzo Sick prospettato da Leiter. Dal punto di vista assiologico, pertanto,
la questione rimarrebbe ancora sul tappeto.
Un diverso procedimento euristico, che sembra mostrare, prima facie, una presa argomentativa più salda, si basa sull’assunto per cui «la
religione, concernendo problematiche di affiliazione di gruppo e identificazione, potrebbe divenire, molto probabilmente, terreno fertile per
la persecuzione rispetto agli impegni di natura individualistica; pertanto
diventerebbe più imperativo prendere misure per proteggere la libertà di
religione, piuttosto che garantire gli impegni di natura extraconfessionale»34. Questa impostazione, che fa leva su un’interpretazione tipicamente
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“originalista” del testo costituzionale nordamericano patisce lo “scacco”
argomentativo della sua stessa natura empirica 35. Detto in altri termini, il
carattere religioso delle persecuzioni rappresenterebbe un criterio storicamente improprio, o meglio, non esaustivo, per comprendere il fenomeno
e non pare offrire sul piano giustificativo una buona ragione per attribuire
alla religione un particolare statuto di specialità. Si verserebbe in un funzionalismo non in grado di garantire alcuna speciale considerazione al
fenomeno religioso, offrendo il destro alle osservazioni critiche di Leiter
e dei teorici che vorrebbero livellare la religione sul piano della libertà di
coscienza.
Affine all’argomento testualista è la tesi secondo cui la religione
trarrebbe la sua specialità etica e (conseguentemente) giuridica dalla tradizione e dalla storia di un determinato contesto ordinamentale. Tale lettura – che sul piano metaetico cade in una evidente fallacia naturalista
– non convince neppure sul piano ermeneutico, considerando la difficoltà
di prospettare la storia o la tradizione come elementi rilevanti sul piano
normativo36.
Un differente topos argomentativo brandisce il valore dell’eguaglianza finale. Assumendo il contesto della neutralità, se ne inferisce che
le confessioni religiose incontrano quotidianamente evidenti svantaggi;
nondimeno, questa situazione di discrimazione prima facie, o di in-put,
sarebbe controbilanciata da una più intensa protezione costituzionale della libertà di religione37. Tenendo presente il principio di neutralità
dell’azione governativa statale, Greene fa notare come nessuna concezione ideologica è davvero preclusa al potere pubblico, che non incontrerebbe alcun ostacolo sostanziale a sposare una politica keynesiana, liberale,
o socialista; per converso non avrebbe le stesse possibilità con dottrine
comprensive di stampo religioso. Il ristoro per l‘impossibilità di definire
la grammatica publica risiederebbe, allora, nella speciale considerazione
costituzionale38. Greene chiarisce ulteriormente il teoreme del bilanciamento di out-put, sottolineando come i cittadini non credenti siano esclusi
dai processi legislativi di decision making, per tale motivo dovrebbero
potere agire nella attuativapersonale della legge, obiettando alla coercizione di provvedimenti generali alla cui adozione non hanno potuto partecipare o influire39. L’idea alla base di questo modello è quella di offrire
una soluzione pratica alla nota disimmetria del proviso rawlsiano, che
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determinerebbe, secondo alcuni critici, una distinzione tra cittadini credenti e non, escludendo quelli “monoglotti” dai meccanismi democratici
40
. Perequando, invece, la situazione, ossia compensando i cittadini religiosi con una tutela speciale e con maggiori possibilità di obiettare a
leggi definite su valori laici, il computo finale registrerebbe l’effetto di un
gioco a somma zero41. L’argomento del bilanciamento finale fa leva su di
un equilibrio finale delle situazioni coinvolte, garantito da un sistema di
contrappesi costituzionali 42. Ciò nondimeno, molti critici questa evidenziano la possibilità di una lacuna argomentativa celata nell’idea
del bilanciamento, Quest’ultimo, infatti, spiega come sia possibile
riequilibrare le inevitabili forme di discriminazioni ulteriori nella
complessiva euritmia costituzionale, ma non dice nulla sulle ragioni per cui la religione in sé dovrebbe essere considerata meritevole
di «special account», se non riferendosi al modello liberal standard
della giustificazione pubblica 43.
Per offrire una risposta plausibile a tale quesito, acuni studiosi
hanno persorso il terreno, notoriamente accidentato, della esplicazione concettuale, al fine di individuare delle possibili caratteristiche strutturali o dei fattori in grado di connotare e giustificare
l’incomparabilità assiologica del fenomeno fideistico. Sul problema –
forse argomentativamente strategico – della natura della religione e il suo
«special account», la dottrina, suole snodarsi su due «strade principali».
Alcuni autori tagliano di netto il nodo gordiano, convinti che non
sussistano buoni argomenti perché la religione sia considerata speciale e
sia in qualche modo preferita, sul piano delle obiezioni di coscienza, ad
altri seri impegni che possono derivare da concezioni secolari – sono autori non-specialisti e, in sostanza non-accomodazionisti. La religione non
può essere considerata come «l’unica fonte d’identità individuale e personale» e tale asserto è validabile osservando come «milioni di persone nel mondo che pur non avendo credenze religiose verosimilmente
hanno comunque identità personale e individuale, definita per mezzo
di altri sistemi di credenze – morali, culturali, etniche, professionali,
e così via»44. La religione, secondo un tale approccio, giocherebbe
lo stesso ruolo definitorio dell’identità personale della cultura, delle radici etniche, delle convinzioni politiche o, addirittura e per certi
contesti ordinamentali e sociali, un ruolo persino più marginale45.
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Altri studiosi, come si è avuto modo di accennare, tentano di
argomentare in favore di quello «special account» che dovrebbe
caratterizzare il fenomeno fideistico (specialisti e tendenzialmente
accomodazionisti)46. In questo secondo ordine d’idee, riveste particolare importanza la possibilità di offrire una precisazione di carattere
concettuale. In buona sintesi, per comprendere se la religione sia o no
meritevole di uno special account, l’unico procedimento plausibile
potrebbe rivelarsi quello di operare in via diairetica, cercando, così, di
identificare quei caratteri in grado di distinguere gli impegni religiosi
dalle mere scelte morali, filosofiche, in altre parole, meramente affettive. Se non vi fossero criteri distintivi, allora, si dovrebbe sostenere
che lo Stato è obbligato a concedere accomodamenti alla religione
nella stessa misura in cui potrebbe concederli ad altre concezioni etiche o comprehensive doctrine47.
A questo punto, però, è impossibile non imbattersi nella domanda
che larvatamente anima il dibattito e ne costituisce il vero nodo gordiano:
cos’è la religione? Per quanto si vorrebbe sempre evitare di fare i conti un
problema definitorio di tale formidabile portata, si giunge ad un momento
in cui non si può più rimandare.
5. QUID EST VERITAS? LA DIFFICILE DELIMITAZIONE
DEL CONCETTO DI RELIGIONE
In merito all’ultimo nodo concettuale prospettato, Nussbaum individua nel dibattito tradizionale due diversi approcci teorici al problema costitutivo e semantico della religione: (i) il metodo «teoretico/definitorio»,
che muove dal tentativo di identificare i caratteri idealtipici della religione, e (ii) il procedimento «empirico/classificatorio», che passa attraverso
la semplice enumerazione delle religioni già riconosciute nel mondo48.
Ciononostante, questa diairesi metodologica – certamente approntata su
universi concettuali affatto diversi – ha datodato luogo a una distonia di
risultati, addirittura contraddittori. Soltanto una modalità sincretica dei
differenti approcci potrebbe garantire, secondo la filosofa americana,
maggiori chances di «determinare criteri che non siano al contempo troppo angusti ovvero eccessivamente aperti»49. Sembra utile, a questo punto,
mostrare il funzionamento operativo dei criteri utilizzati.
Tra i vari criteri assunti dal procedimento «teoretico/definitorio»,
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l’idea che la religione preveda sempre una qualche relazione personale
con Dio non pare costituire un argomento troppo persuasivo, dal momento che molte religioni riconosciute, quali il buddismo, il confucianesimo e
il taoismo non sono religioni teiste. Sovrapponendo l’approccio teoretico
a quello empirico, il risultato è che il criterio teista perderebbe allora di
qualsiasi significanza operativa.
Un ulteriore topos argomentativo, frutto di un aggiustamento del
tiro del primo, punta tutto su elementi esteriori ed intersoggettivi di carattere istituzionale: qualsiasi fenomeno religioso dovrebbe coinvolgere
un gruppo di individui e per tale motivo dovrebbe conseguentemente produrre forme di organizzazione e di autorità, dunque istituzioni (50). Anche
questo criterio, però, si espone ad alcune obiezioni. Da un’ottica empirica,
infatti, la storia ha conosciuto la presenza di «solitary seeker» non affiliati
a organizzazioni ufficiali, e nondimeno animati da un profondo animo religioso 51. L’aspetto consociativo ed istituzionale delle religioni sembrerebbe, piuttosto, una connotazione esteriore, di carattere empirico-sociale,
ma non in grado di esaurire il concetto del religioso o di rappresentarne
un criterio costitutivo, se non al prezzo di privare della dignità confessionale le esperienze solitarie (si pensi all’eremita o dell’anacoreta).
Più complesso il modello definitorio utilizzato da Brian Leiter, che
individua alcune caratteristiche essenziali come componenti ontologiche
del religioso. L’imperatività categorica degli obblighi di fede, ossia che
«issue in categorical demand – that is, demand that must be satisfied non
matter what an individual’s antecedent desires and no matter what incentives or disincentives the world offers up» rappresenta soltanto uno degli
elementi costitutivi della religione 52. Certo non può essere negato il fatto
che si tratta, pur sempre, dell’elemento più pregnante nella vita del credente; nondimeno, il carattere categorico, dalla prospettiva di Leiter, non
potrebbe funzionare come unico criterio discretivo poiché la categoricità
potrebbe essere predicata pure alla normatività “forte” di altri impegni di
coscienza53. Per connotare l’àmbito del religioso occorrono, dunque, altri
criteri, che Leiter coglie: nella (i) «insulation from reasons and evidence» 54, ossia nel fatto che la credenza religiosa sia insuscettibile di verifica empirica, (ii) nel fatto di implicare, sostanzialmente, «metaphysics
of ultimate reality»55, e, infine, (iii) nella capacità consolatoria rispetto al
fatto del dolore e della morte 56. Nessuna delle caratteristiche ontologiche
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della religione, però, sembrerebbe in grado di giustificare un trattamento
specializzato e di favore, considerando che ciascuna di tali componenti
potrebbe essere riferita ad altre grammatiche etiche, sistemi oncettuali o
deontologici.
Altre declinazioni del metodo teorico definitorio, invece, individuano il carattere discretivo della religione proprio nella particolare vincolatività caratterizzante gli obblighi che ingenera nella vita delle persone. Se
Leiter, come s’è visto, sostiene che la categoricità degli impegni religiosi
rappresenta soltanto uno degli elementi caratterizzanti la religione (ma
predicabile pure ad altri impegni di coscienza), altre interpretazioni si
soffermano sulla qualità della forza obbligante degli impegni religiosi al
fine di porre i confini al mondo della fede.
Da un punto di vista deontico – rilevano alcuni critici – gli imperativi religiosi sembrerebbero caratterizzati da un assoluto senso di inderogabilità, spiegato in considerazione del ruolo centrale giocato dalla
religione nella vita del credente. Muovendo dalla struttura soteriologica
del discorso religioso, si teorizza, addirittura, che il cittadino credente abbia «il diritto inalienabile di perseguire la salvezza in accordo ai princìpi
della propria coscienza» 57.
6. IL “DILEMMA DELLA SANZIONE”
La prospettiva soteriologica, dunque, sembrerebbe chiamare in gioco la presunzione o pretesa ontoteologica, ossia l’esistenza di un Dio, o di
qualche altra autorità trascendente, che imponga doveri normativamente
preminenti rispetto a qualsivoglia diritto positivo58.
Considerando le promesse soteriologiche della religione (perlomeno
di gran parte delle tradizioni occidentali), ai cittadini religiosi non potrebbe mai essere chiesto di barattare la propria salvezza con l’obbedienza
mondana al diritto59. Da questa semplice osservazione alcuni critici vorrebbero far derivare il carattere propriamente inalienabile di tale diritto
alla salvezza 60. Onde evitare un simile lacerante conflitto lo Stato sarebbe
chiamato, perciò, a concedere degli accomodamenti ogni qual volta si
determinasse una seria antinomia tra sistemi normativi profani e non61.
L’argomento del dilemma soteriologico potrebbe essere declinato anche
nei termini di sostanziale rispetto dell’eguaglianza morale dei cittadini e
giustificare, in questo modo, lo statuto di special account della religione.
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In effetti i cittadini religiosi, in caso di contrasto tra impegni religiosi e doveri giuridici, si troverebbero ad affrontare un dilemma “crudele” affatto sconosciuto ai concittadini pienamente secolarizzati: sarebbero
costretti, in sostanza, a scegliere tra una possibile sanzione giuridica e la
dannazione eterna62.
La crudeltà del “dilemma della sanzione” non risiederebbe, tanto, nella circostanza di subire comunque una pena, quanto, piuttosto, per
il fatto di porre il soggetto dinanzi ad una scelta angosciante 63. Questa
scelta non sarebbe terribile soltanto per il carico psicologico che potrebbe
produrre ma costituirebbe una potenziale violazione della dignità umana
poiché costringerebbe un individuo a essere comunque autore di un male
verso se stesso, terreno o profano64. Una sorta di “dilemma”, dunque, là
dove qualunque scelta condurrebbe, necessariamente, ad un atto contro se
stessi, con la conseguente umiliazione della dignità umana, considerando
che la causa del danno appare sempre riconducibile ad una scelta dell’individuo65. Nel caso di contrasto tra opzioni valorali non basate su premesse ontoteologiche e visioni soteriologiche, ossia impegni di coscienza non
religiosi, la sanzione interiore non costituirebbe quel male esterno – quale
la dannazione dell’anima – in grado di ingenerare, assieme alla sanzione
giuridica, la situazione del dilemma. Inoltre, com’è stato notato, anche i
non credenti, ricorrendo a una certa dose di empatia, potrebbero avvertire
il senso di smarrimento dei propri concittadini, costretti ad obbedire ad un
potere trascendente, ben più autoritario, ai loro occhi, del potere secolare
intramondano66. Nondimeno, questa concezione – che certo consente di
giustificare praticamente lo «special account» – del fenomeno religioso,
sembra prestare il destro ad alcune obiezioni. Questa tesi, infatti, è costruita intorno a quelle religioni tradizionali che vantano, appunto, promesse soteriologiche e premesse ontoteologiche, ben note nel contesto
occidentale; il fa presagire che andrebbe certo in cortocircuito là dove si
trattasse di religioni non soteriologiche. Se ne dovrebbe inferire, da una
prospettiva specialista “forte”, che in assenza di un potere trascendente
cui imputare determinati impegni di coscienza quest’ultimi non potrebbero vantare pretese di accomodamento normativo nei confronti del sistema
giuridico positivo 67. In questo senso, le obiezioni di coscienza riconosciute, per esempio, ai pacifisti sulla base di opzioni valoriali non avrebbero medesimo titolo costituzionale a ottenere aggiustamenti legislativi 68.
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Nussbaum, nella sua attenta analisi, coglie un ulteriore aporia, notando
come la tesi della pervasività deontica sembrerebbe suscettibile di una
duplice deriva interpretativa, mostrandosi, allo stesso tempo, sia «overinclusive» sia «underinclusive»69. La censura di sottoinclusività si potrebbe
dimostrare considerando come la tesi deontica esclude dalla religiosità
gli individui che aderiscono a determinate confessioni semplicemente per
ragioni tradizionali e abitudinarie, piuttosto che per solide motivazioni
fideistiche. Questi soggetti – inutile negarlo – potrebbero non nutrire sentimenti di particolare soggezione verso doveri religiosi e non subire lo
scacco del dilemma della sanzione 70.
La stessa posizione si mostrerebbe, poi, eccessivamente “aperta”
finendo per sovrapporre all’àmbito del religioso altri vincoli deontici, avvertiti dai destinatari come assolutamente vincolanti, generati da affezioni
verso oggetti o altri fenomeni culturali71 – sebbene una tale tesi potrebbe essere superata ricordando come gli impegni culturali o affettivi non
potrebbero generare il “dilemma della sanzione” (salvo non configurare
come male esterno insopportabile il biasimo del gruppo di appartenenza).
Ne consegue, secondo l’Autrice, che il carattere serio e vincolante dei religious commitments non è di per sé esaustivo come criterio per definire,
da un punto di vista semantico, la quiddità del fenomeno religioso e la sua
pretesa di preminenza deontologica.
Una diversa formulazione della tesi deontica ha cercato di correggere il tiro, precisando come la religione possa essere sostanzialmente connotata per il fatto che gli obblighi che ne derivano presentano non soltanto
una particolare vincolatività – in comune con altre fonti – ma sarebbero
avvertiti anche come non-opzionali, dunque categorici72. Il nucleo della
dimensione deontica del precetto religioso risiederebbe, allora, nell’assoluta inevitabilità del comando; un’imperatività non condizionale. Questo
tentativo di “aggiustamento” della tesi deontica non convince la filosofa
di New York che trova argomenti per muovere, ancora una volta, la critica
di simultaneo “iper” e “ipo” inclusivismo. Anche con la correzione del
tiro, in effetti, sarebbero ricomprese quelle forme religiose che non sono
vissute come esperienze ineluttabili, con l’effetto di escludere tutte quelle
confessioni religiose – tra cui, a titolo d’esempio, il buddismo, l’unitarismo, ovvero il giudaismo riformato – che non prevedono strutture tipicamente autoritarie e fonti testuali da cui si producono obblighi precisi e
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imperativi assoluti a carattere «non-optional». In molte di queste religioni
(che sono normalmente riconosciute come tali) «ogni caso è lasciato al
giudizio della coscienza del singolo individuo»73.
La critica più incisiva riguarda, però, l’iperinclusività di tale criterio. Se si punta tutto sul fatto che gli impegni che derivano dalla religione
vantano una natura non opzionale, si potrebbe ascrivere al novero degli
impegni religiosi tutto ciò che viene, in qualunque modo, avvertito come
vincolante a priori. In tal senso non può non notarsi come molti individui
sono persuasi dell’imperatività di impegni che derivano da cose intra-mondane74. Dalla prospettiva di Nussbaum il fatto che ci si debba astenere dallo stigmatizzare condotte del genere per il solo fatto che paiono
inusuali o prive di logica non comporta, in automatico, il fatto che gli si
possa tributare la dignità di pratica religiosa75.
Tra i possibili criteri per discernere l’ambito religioso, quello che
pare più convincente secondo l’analisi di Nussbaum è il criterio che si
rifà all’oggetto, che si focalizza sulle questioni su cui normalmente verte
una religione, ovverosia «questioni ultime della vita»76; che differisce, in
parte, dal criterio ontologico indicato da Leiter. In un certo senso si potrebbe sostenere che il fenomeno religioso si connoti per il fatto di offrire
una qualche acritica, ontoteologica e, sovente soteriologica, “Verità”, a
differenza del necessario criticismo filosofico. Il criterio “materialistico
o contenutistico”, in sostanza, rappresenterebbe il procedimento euristico
forse meno censurabile in termini di iper o ipo inclusività, e consentirebbe – quantoneno nell’impianto argomentativo edificato da Nussbaum
– di fornire solide basi per affrontare il nodo concernente la specialità
giuridica del fenomeno religioso.
7. IL FINE ULTIMO DELLA VITA: NUSSBAUM VS. KOPPELMAN
Una volta chiarito che il fattore distintivo del fenomeno religioso potrebbe appellare alla tipologia e al contenuto delle risposte che quest’ultimo cerca di offrire, Nussbaum ritiene che sia possibile affrontare, con
qualche freccia in più nella faretra, anzi con il dardo principale, il problema valoriale dello «special account» accordato nel modello costituzionale
americano ai «religious commitments».
In un recente articolo 77, al fine di superare le aporie strutturali del
tessuto normativo, Koppelman ha sostenuto che «la ricerca di un fine
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ultimo della vita» sarebbe un valore intrinseco in sé. Nondimeno, giacché
lo Stato non può avanzare alcuna posizione in merito alla natura di questo
“significato ultimo della vita”, l’unico possibile atteggiamento istituzionale, da un punto di vista neocostituzionale, sarebbe quello di garantire
uno spazio libero per la ricerca, attraverso qualsiasi possibilità, di questo
significato. Ciò equivale a sostenere che ogni forma di ricerca del “senso
ultimo” deve poter godere della stessa sfera di libertà, non potendo in
alcun modo produrre delle discriminazioni tra le allotropiche e mutevoli
modalità di indagine. Per Koppelman la religione, coerentemente con le
premesse del suo modello, non potrebbe vantare alcuna pretesa di special
account in termini di accommodation, ponendosi come una tra le tante
possibili modalità di ricerca. L’Autore, per certi versi, si colloca sullo
stesso piano di Leiter rispetto al giudizio di valore politico della religione,
sebbene rispetto al Professore di Chicago, rimanga comunque un accomodazionista inclusivo, favorevole, cioè, alla concessione di accommodation per ragioni di coscienza78.
In parziale polemica con le tesi di Koppelman, Nussbaum non condivide che il pregio assiologico degli impegni di coscienza sia accordato
soltanto a quelle modalità di ricerca che si propongono di sondare il senso
ultimo della vita umana. Opinando in questa maniera si rischierebbe di
escludere tutte quelle forme di coscienza che non ritengono essenziale un
fine ultimo dell’esistenza umana. La proposta di Koppelmam presenterebbe una sorta di vizio di fondo: concentrandosi sulla meta epistemologica
della ricerca sacrificherebbe, in sostanza, la posizione sia di coloro che si
dichiarano fondamentalmente scettici, sia di quanti assumono una visione
dogmatica di radicale assenza di qualsiasi “significato ultimo”, i quali
verrebbero, giocoforza, estromessi da questa speciale garanzia. Non è dal
fine della ricerca, pertanto, che si può dedurre un giudizio di valore sulla
stessa 79.
Il punto archimedico per valutare la questione potrebbe invece risiedere nella modalità di definizione della coscienza. Si è già avuto modo
di notare come Nussbaum, sulle spalle di quanto teorizzato ben prima da
Roger Williams80, assuma un concetto di coscienza intesa come «facoltà
per mezzo della quale ciascuno è in grado di ricercare il senso ultimo
dell’esistenza». Tradotto in altri termini, la capacità interna della ragione
pratica81, la quale rappresenterebbe «un intrinseco valore, indipendentemente
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dal fatto che le persone ne facciano un buono o cattivo utilizzo» 82. Questa
facoltà, in parte, si identifica con le stesse modalità con cui si estrinseca
(ragionamento, ricerca e esperienza emozionale), in parte con l’oggetto verso cui tende, verosimilmente questioni concernenti il senso ultimo
della vita. Ciò nondimeno, è posto l’accento sul fatto che è la stessa possibilità della facoltà, e non il suo oggetto epistemico, a dover rappresentare
oggetto di tutela. Ne deriva che il rispetto dovrebbe essere accordato trascendendo da qualsiasi precomprensione o pregiudizio in merito al tipo
di significato da dover ricercare83. Rispetto alla posizione di Koppelman,
Nussbaum rileva come sia la stessa capacità di ricercare (poco importa
cosa) ad avere pregnanza assiologica e normativa, indipendentemente,
dunque, dall’oggetto della stessa84.
Solo per questa via è possibile raggiungere un autentico consenso
politico sulla base della necessità di proteggere le facoltà umane, senza
che vi sia alcuna tipologia di accordo preventivo sull’obiettivo epistemologico da dover perseguire. Potendo, adesso, affermare che l’oggetto
della tutela costituzionale deve essere semplicemente la “capacità stessa
a ricercare”, sfrondando, così, il campo da problemi cognitivisti riguardo
all’oggetto, rimane però sul tappeto la questione dello special account in
cui verserebbe la religione.
Per sciogliere il nodo, Nussbaum si appella al punto di vista
dell’«osservatore ragionevole». Quest’ultimo, infatti, difficilmente potrebbe ritenere così impellenti e vincolanti gli oneri che derivano dall’«amore eccessivo per la propria auto», ovvero dalla «soggettiva convinzione
di doversi vestire come un pollo», poiché è ineludibile una sostanziale
differenza tra gli impegni di coscienza, ragionevolmente o verosimilmente oggettivizzabili (o meglio giustificabili intersoggettivamente), che derivano da una ricerca volta al significato ultimo della vita (in grado di
ricomprendere forme religiose e quasi-religiose), e quelli che derivano da
forme di affezione soggettive.
La struttura argomentativa di Nussbaum mostra qui, però, qualche
crepa. La stessa obiezione di dogmatismo mossa a Koppelman sembra
potersi ritorcere contro la stessa ricostruzione proposta da Nussbaum e
segnatamente là dove dalla teleologia della ricerca ritiene possa predicarsi la bontà e la serietà degli impegni di coscienza. Nondimeno, anche da
tale prospettiva, si mette in luce come non paia fondamentale sciogliere
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il nodo su cosa sia la religione poiché la protezione, dunque lo “special
account” dovrebbe essere garantita dalla capacità interna di ricercare (o
non ricercare) il senso ultimo della vita. In tutte le sue multiformi visioni.
Questa tesi vanta il pregio di porre in evidenza quale possa costituire il
reale bene oggetto di tutela, ovverosia, la capacità umana di ricercare
il senso ultimo della vita (85). Possibilità che è inserita, in effetti, nella
decade delle capacità fondamentali, sia come esplicazione della capacità
di senso e immaginazione, sia e soprattutto come declinazione della ragion pratica86. Questa dimensione prospettica, indipendentemente dalla
bontà teorica del capabilities approach, consente di evidenziare l’ambito
praxeologico dell’azione statale al fine di garantire il rispetto della piena
eguaglianza di ciascun essere umano 87.
La questione si chiarisce ancora meglio dalla prospettiva della coscienza come capacità. Infatti, porre determinate confessioni religiose su
un piano di esaltazione istituzionale, per la proclività del messaggio fideistico alle fondamenta costituzionali, significa evidenziarne la bontà
civile, consentendo alla capacità interna degli aderenti di quella confessione di trovare condizioni favorevoli, anche oltre il necessario, per il
concreto funzionamento. In sostanza, ciò equivale a consentire la definizione di una piena capacità combinata. Allo stesso tempo ne conseguirebbe, però, la negazione delle stesse condizioni favorevoli agli aderenti
di altre confessioni, che non godrebbero, allo stesso modo, dell’endorsement pubblico, avvertendo ragionevolmente di essere soltanto tollerati
dal contesto. In questo senso si comprende la comparazione tra la tesi
della vulnerabilità dell’anima, con cui Roger Williams superava l’assunto
stoico del quietismo interno, e la dicotomia tra capacità interna e capacità
combinata di Nussbaum. Le condizioni esterne favorevoli, perché una
capacità interna possa funzionare operativamente88, non possono prescindere dal riconoscimento di eguali posizioni di partenza. Si tratta, in buona
sostanza, della riproposizione dell’idea madisoniana sul diritto di tutti i
cittadini di poter entrare nella sfera pubblica “on equal conditions” 89.
Questa posizione non è eticamente neutrale, e consente di invalidare l’idea che possano esistere princìpi giuridici senza un definito contenuto etico90. Detto in altri termini, in ogni comunità morale gli individui
si aspettano l’uno dall’altro quel “pari trattamento” implicito al fatto che
ogni essere umano si rivolga nei confronti di qualsiasi altro, nota Jürgen
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Habermas, «come uno dei nostri» 91. Nondimeno, come accennato, ciò
che sembra assumere valore in sé è la capacità della coscienza; dunque
non la religione come tale ma come possibile esplicazione della stessa92.
In effetti, spostando la lente sul sistema repubblicano, il sistema delle
obiezioni di coscienza non sembrerebbe incardinato soltanto sulle ragioni
religiose, sebbene la religione rimanga, comunque, il principale argomento per ottenere un’esenzione o un accomodamento e tale disimmetria
è alla base della critica di Leiter93.
La religione, nella ricostruzione di Nussbaum, non possiede un autonomo valore in sé ma rappresenta, piuttosto, un’estrinsecazione – probabilmente la principale – della peculiare capacità della coscienza. Se ne
inferisce che la fede potrebbe costituire una sorta di “ragione prima facie” per ottenere una dispensa; ragione che, ricollegandosi al concetto di
immagini-di-mondo, potrebbe risultare più facile da argomentare rispetto
ad altre opzioni valoriali e orizzonti assiologici.
Per garantire, però, un sistema di protezione speciale (anche se non
esclusivamente accordato alla religione) Nussbaum sostiene che il principio di eguaglianza dovrebbe essere declinato nel “principio di protezione delle minoranze religiose dalla prevaricazione della maggioranza”,
attraverso il quale potrebbero trovare ingresso normativo alcune dispense, appunto accommodation, al fine di perequare l’iniziale situazione di
squilibrio fattuale, determinato dal fatto che i sistemi democratici sembrerebbero presentare il problema di confezionare impegni giuridici parametrati ai bisogni della maggioranza94. La declinazione sostanzialistica
consentirebbe, dunque, di correggere gli effetti fattualmente discriminatori determinati dal disavanzo maggioritario. Nella prospettiva di Nussbaum l’interpretazione sincretica dei due princìpi cardine – Free Exercise
Clause e Non-establishment Clause – da luogo, nella dimensione nomogenetica dei princìpi, a due declinazioni normative fondamentali del principio di libertà religiosa: il principio di “accommodation” e il principio di
neutralità, o meglio non preferenzialismo tra le varie manifestazioni del
religioso (o meglio della coscienza).
Questa tesi, che giunge all’accomodazionismo negando le ragioni di
uno special account alla religione, lascia scoperti alcuni nodi. L’accomodamento dovrebbe essere concesso alle istanze di fede in quanto estrinsecazioni della capacità di ricercare il senso ultimo della vita. La serietà
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– sebbene Nussbaum cerchi di negarlo – deriverebbe dall’oggetto della
ricerca. Nondimeno, non viene fornita una ragione di tale valorazione
assiologica e tale impostazione avrebbe il sapore di una petitio principii.
La domanda cui non si da risposta è: perché gli impegni di coscienza che
sono connessi alla ricerca di un senso ultimo della vita dovrebbero avere
tale precedenza? Quale maggior forza deontologica rispetto, per esempio,
ad un’opzione morale semplice?
8. GIUSTIFICAZIONISMO LIBERALE E ACCOMMODATION
Esiste una diversa strategia argomentativa in merito allo statuto
privilegiato della religione rispetto a possibili accommodation legislative che prende le mosse dal giustificazionismo liberale. Per il giustificazionismo, com’è noto, il potere coercitivo può essere definito legittimo
soltanto se basato su ragioni che ciascun interessato potenziale (assunto
come essere ragionevole) potrebbe condividere e accettare95. «Respect
for others» – scrive Eberle – «requires public justification of coercion:
that is the clarion call of justificatory liberalism»96. Democrazia, in buona
sintesi, si deve declinare in isonomia e isegoria. Da una tale prospettiva,
che prende le mosse dal noto proviso rawlsiano 97, i cittadini religiosi subiscono l’onere di tradurre in un lessico secolare gli argomenti religiosi
prima di introdurli nel circuito deliberativo democratico, al fine di poter
giustificare la reciprocità del potere coercitivo su basi argomentative universalizzabili 98.
In un tale contesto di idee Gaus e Vallier ritrovano le ragioni per
garantire uno special account alla religione in termini di accommodation
normative99. L’argomento proposto consiste in una sorta di rovesciamento della medaglia del principio di accettabilità universale delle ragioni
normative: se, nei fatti, risulta non certo agevole provare a sostenere che
una ragione religiosa possa essere scelta come base giustificativa per una
decisione normativa di cui se ne predica la coercibilità – soprattutto nella
dimensione necessariamente aperta di una democrazia pluralista –, la
medesima argomentazione fideistica potrebbe, nondimeno, rappresentare
una buona ragione per respingere la coazione della legge 100.
Come si è osservato, il sistema delle accommodation, soprattutto
nell’alveo del sistema giurisprudenziale statunitense, costituisce un meccanismo di perequazione democratica dei doveri, considerando che gli
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obblighi legislativi sono spesso costruiti sulla volontà della maggioranza
101
. Nella dimensione del giustificazionismo – si fa notare – se si possedesse una valida (nel senso di seria) ragione religiosa per non approvare una
certa legge, si potrebbe ragionevolmente rigettarne l’imposizione coattiva. Un simile diniego, argomentato in questi termini, non significherebbe
voler imporre una ragione settaria sugli altri concittadini, ma tenderebbe,
piuttosto, a impedire che una decisione normativa (politica-legislativa)
sia imposta coercitivamente anche nei confronti di chi sia in possesso di
una seria ragione per ritenere inaccettabile l’argomento normativo.
In sostanza, il principio archimedico del giustificazionismo è che
nessuna coercizione legislativa potrebbe predicarsi democratica se non
fosse basata su ragioni suscettibili di una ragionevole (e universalizzabile) condivisibilità. Nondimeno, se la legge non mostrasse il “telson”
della coercizione, l’universalizzabilità della giustificazione non sarebbe
necessaria. In definitiva, conclude Gaus, basterebbe privare le leggi del
fattore della coercizione nei confronti di quei soggetti che vi opponessero
delle serie ragioni religiose per impedire un’applicazione antidemocratica
(dalla prospettiva liberale)102. Pertanto, se nel novero delle possibili interpretazioni di un principio giuridico un soggetto opponesse una ragione
religiosa ad una data opzione ermeneutica, la decisione normativa potrebbe comunque tradursi in legge purché la coercizione non sia successivamente estesa anche a colui che rifiuta di accettarla per ragioni religiose.
Tale sistema, di certo, sembrerebbe offrire il destro all’obiezione,
funzionale, di rendere le accommodation troppo semplici da ottenere e
suscettibili di strumentalizzazioni di ogni sorta. Questa debolezza strumentale, in realtà, appare evidente anche allo stesso, Gaus, il quale rileva
come tanto il legislatore quanto il giudice sono chiamati a vagliare la fondatezza e la serietà della ragione dell’obiezione, cercando di mettere in
luce la possibile sincerità dell’argomento mediante procedure di opting-out tese a mettere in luce l’impianto della tesi nonché le eventuali aporie
concettuali o fallacie argomentative103. In realtà, com’è stato notato, l’idea
che un cittadino religioso possieda delle ragioni per non condividere una
data scelta normativa non sembrerebbe costituire la base teorica del favore legislativo per la religione, neanche nella prospettiva del giustificazionismo liberale 104.
Ciò che potrebbe mostrare miglior presa argomentativa è, invece,
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l’idea che il fenomeno religioso, e il suo innegabile ruolo performante nella vita di un credente, possa essere considerato come una seria ragione per
concedere una dispensa dall’obbligo generale. In questo senso concedere
delle accommodation su base religiosa dovrebbe apparire accettabile da
tutti i consociati, anche dai concittadini pienamente secolarizzati, poiché
consapevoli della possibile serietà della ragione opposta.
Da questa prospettiva potrebbe venire in soccorso la peculiare interpretazione della “tolleranza” sposata da Habermas. Nella prospettiva
del professore di Francoforte, com’è noto, la tolleranza è declinata come
mutuo riconoscimento del rispetto intersoggettivo, sul modello della
pragmatica discorsiva universale; ciò implica che i consociati siano in
grado di concordare i «limiti delle reciproche pretese di tolleranza solo
quando facciano dipendere le loro decisioni da una modalità di consultazione alla quale le parti interessate e insieme partecipanti si attengono
per l’assunzione delle reciproche prospettive e la pari considerazione degli interessi»105. Naturalmente, ciò implica l’esistenza della struttura dello Stato costituzionale per la concretizzazione operativa delle procedure
deliberative106.
Il circolo argomentativo di Habermas si chiude: nella fase di in-put
degli argomenti politici, rispettando il modello discorsivo, nessuna posizione deve essere stata estromessa senza un concreto “vaglio di bontà”
di modo che il prodotto normativo “finito” dovrebbe essere in grado di
determinare e delimitare i limiti delle reciproche pretese di tolleranza107.
Tolleranza, nella dimensione discorsiva, equivarrebbe, in buona sostanza,
a un atteggiamento di ascolto della posizione altrui senza pregiudizi. In
un tale modello discorsivo sarebbe più facile esplicitare le ragioni religiose per ottenere un accomodamento ragionevole degli obblighi legislativi.
9. CONCLUSIONI: UN EQUILIBRIO (QUASI?) IMPOSSIBILE
Giunti al termine di questa breve incursione nel tema, è ora possibile
trarre qualche conclusione, nella consapevolezza di non aver potuto compiere non più che una rapida, e lacunosa, scorreria in un dibattito tanto
complesso. La giustificazione delle accommodation come, pure, l’esplicazione del rapporto tra la certezza del diritto e le possibili tensioni con
diversi sistemi deontologici cui i cittadini sentono di dovere obbedienza
rappresentano tematiche che, se prese sul serio, rovesciano una serie qua-
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si infinita di nodi da sciogliere.
Il fenomeno religioso, con la sua innegabile cifra di extraterritorialità discorsiva, è un mondo-di-vita con cui il potere, soprattutto democratico, ha qualche difficoltà a fare i conti. Il problema se la religione
sia meritevole o meno di uno special account, richiede una preliminare
soluzione semantica; occorre chiarire cosa si intenda per religione. Certo
si potrebbe sostenere, con il “Secondo” Wittgenstein, che è l’uso della
parola in un dato gioco linguistico a darne il significato108. L’uso che abbiamo della parola “religione”, però, è davvero bastevole per denotare il
fenomeno da una prospettiva giuridica e in una dimensione globalizzata
dove gli usi appaiono molteplici e distonici?
Si è cercato di proporre alcune ricostruzioni del significato di religione da un punto di vista concettuale che hanno consentito, più che altro,
di rendere la cifra del disaccordo semantico. Scegliere un’interpretazione,
in questo campo, è un compito pieno di rischi; soprattutto – e parafrasando Robert Cover – quello di “uccidere” intersoggettivamente alcuni significati109. Rimane da affrontare, ancora, il problema relativo a chi debba
spettare il potere di decidere quale ricostruzione adottare.
Se si seguisse la teoria dello special account e si optasse per l’accomodazionismo si dovrebbe individuare il soggetto chiamato istituzionalmente a stabilire cosa sia la religione (per il diritto) e concedere
l’esenzione o l’accomodamento. Se questi fosse il legislatore – preferendo l’impostazione per cui le accommodation dovrebbero essere decise da
un’assemblea rappresentativa – potrebbero sorgere alcuni problemi operativi. In primo luogo, se si limitasse a concedere le accommodation per
mere ragioni religiose, utilizzando una formula generica, si finirebbe per
spostare l’onere di definire “il religioso”, caso per caso, sulle spalle del
giudice. Se si proponesse una definizione analitica questa, per le ragioni
evidenziate, potrebbe risultare under-inclusive oppure over-inclusive. Si
potrebbe optare, ancora, per restituire nuovamente il compito al giudice,
in grado di vagliare, caso per caso, la serietà dellarichiesta, come sostiene
parte dalla dottrina110. Ma quali strumenti possiede il giudice per capire
se un’istanza di accommodation è frutto di un impegno religioso o di
un’opzione di coscienza? Il rischio di tenere fuori i solitary sekeer, così
facendo, è davvero elevato.
Si potrebbe, allora, seguire Brian Leiter e negare lo special accou-
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nt della religione, declinarla come “voce” della libertà di coscienza, di
eguale statuto costituzionale, e impedire qualsiasi accommodation. Questa sarebbe la via più semplice – inutile negarlo e – ma chiederebbe ai
cittadini di accettare quella situazione terribile che si è definito “dilemma
della sanzione”, con ripercussioni asimmetriche sui diversi attori sociali.
Il dilemma della sanzione sembrerebbe l’unico criterio per giustificare
la specialità della religione rispetto alla coscienza. Tuttavia tenderebbe
a premiare solo le religioni soteriologiche, come, pure, a sottostimare il
peso psicologico della violazione di una norma morale.
Infine, si potrebbe essere accomodazionisti non-preferenzialisti,
come Nussbaum e Koppelman, e concedere accommodation per gli impegni di coscienza, non solo religiosi, purché dotati del requisito della
serietà dell’argomento. Quest’ultima potrebbe sembrare la teoria più convincente. Nondimeno, ci si dovrebbe domandare chi possa decidere cosa
sia serio nei termini di coscienza e con quali strumenti del diritto o del
ragionamento giuridico. Alla fine dei conti i funghi bisognerà decidere se
mangiarli oppure no, e questo sarà tutto, fuorché un atto in pratica neutrale.
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3a ed., New York, 2011; F. ONIDA, Il fenomeno religioso nei sistemi giuridici extraeuropei, in M. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici, Bologna, 1997; P. HAMBURGER, Separation of Church and State, Cambridge, 2002; V. BARSOTTI, N. FIORITA, Separatismo e laicità. Testo e materiali per
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un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti tra Stato/Chiese, Torino, 2008;
D. LAYCOCK, Nonpreferentialism AID to Religion: A False Claim About Original
Intent, in «William and Mary Law Review», 27/1986, 875-923; P.J. EBERLE, Church
and State in Western Society, Aldershot, 2011; T. LINDHOLM, W. COLE DURHAM,
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31Cfr. M.C. NUSSBAUM, La nuova intolleranza, cit., p. 98.
32Cfr. M.C. NUSSBAUM, La nuova intolleranza, cit., p. 98.
33Cfr. M.C. NUSSBAUM, La nuova intolleranza, cit., p.166.
34Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 166. Trad. mia.
35Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 166.
36Cfr., su tutti, D. LUBAN, Legal Traditionalism, in Stan. L. Rev., 43/1991, p. 1035
e ss.
37Cfr., sul punto, A.S. GREENE, The Political Balance of the Religion Clauses, cit.,
p. 1635. Cfr., pure, A.S. GREENE, Is Religion Special? A Rejoinder to Scott Idleman,
in U. Ill. L. Rev., 1/1994, p. 535 e ss.; A.S. GREENE, Constitutional Reductionism,
Rawls, and the Religion Clauses, in Fordham. L. Rev., 72 (2004), p. 2089 e ss., spec.
p. 2091.
38Cfr., sul punto, K.M. SULLIVAN, Religion and Liberal Democracy, in U. Chi. L.
Rev., 59/1992, p. 195 ss., spec. p. 222. Cfr. pure S. GREENE, The Political Balance of
the Religion Clauses, cit., p. 1613.
39Cfr. S. GREENE, The Political Balance of the Religion Clauses, cit., p. 1613.
40Cfr. S. GREENE, The Political Balance of the Religion Clauses, cit., p. 1613.
41Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167.
42Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167.
43Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167
44Cfr. B. LEITER, Why Tolerate religion?, cit., p. 33.
45Cfr. B. LEITER, Why Tolerate religion?, cit., p. 33
46Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit., p. 1359 e ss.
47Cfr., tra gli altri, C.J. Eberle, Religious Convictions in Liberal Politics, cit., pp.
199-201; L. Alexander, Liberalism, Religion, and the Unity of Epistemology, in San
Diego L Rev., 30/1993, p. 763 e ss., spec. pp. 764-80; B. Leiter, Why Tolerate Religion?, cit., p. 14 ss.
48Cfr. M.C. Nussbaum, Liberty of Conscience, cit., p. 167.
49Cfr. M.C. Nussbaum, Liberty of Conscience, cit., p. 167. Trad. mia.
50Cfr. W. COLE DURHAM, Recognizing Religious Communities in Law, in The Review of Faith & International Affairs, 5/2007, p. 27-40.
51Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167.
52Cfr. B. LEITER, Why tolerate religion?, cit., p. 33 ss.
53 Cfr. B. LEITER, Why tolerate religion?, cit., p. 34.
54Cfr. B. LEITER, Why tolerate religion?, cit., p. 42.
55Cfr. B. LEITER, Why tolerate religion?, cit., p. 47.
56Cfr. B. LEITER, Why tolerate religion?, cit., p. 64.
57Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit.,p. 1365, trad. mia.
Sul punto si veda, pure, M.S. PAULSEN, God Is Great, Garvey Is Good: Making
Sense of Religious Freedom, in Notre Dame L. Rev., 72/1997, p. 1597 e ss., spec. 1611.
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58Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit., p. 1365. Cfr.,
pure, M.W. MCCONNELL, The Problem of Singling Out Religion, cit., pp. 28-29.
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dettati dalla religione sono considerati «precedent, both in order of time and in degree
of obligation, to the claims of Civil Society». Si veda il celebre J. MADISON, Memorial and Remonstrance against Religious Assessments, in J.N. RAKOVE (a cura di),
Madison: Writings, Library of America, 1999, p. 30.
59Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit., p. 1365.
60Cfr., sul punto, H. GARVEY, What Are Freedoms For?, cit., p. 54; M.W. MCCONNELL, Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics, in Geo.
Wash. L. Rev. 660/1992, p. 685 e ss., spec. pp. 687-88; M.S. PAULSEN, God Is Great,
Garvey Is Good: Making Sense of Religious Freedom, cit., pp. 1624-1625.
61Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit. p. 1366.
62Cfr. H. GARVEY, What Are Freedoms For?, cit., p. 54.
63Cfr. M.S. PAULSEN, God Is Great, Garvey Is Good: Making Sense of Religious
Freedom, cit., p. 1622.
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Lawyers as Upholders of Human Dignity (When They Aren’t Busy Assaulting It), in U.
Ill. L. Rev., 3/2005, pp. 815-845, spec. p. 833.
65Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., p. 817 ss.
66Cfr. M.W. MCCONNELL, The Problem of Singling Out Religion, cit., p. 30.
67Cfr. M. SCHWARTZMAN, What If Religion Is Not Special?, cit., p. 1366.
68Cfr. H. GARVEY, What Are Freedoms For?, cit., p. 54.
69Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167.
70 Cfr., pure, B. LEITER, Why Tolerate religion?, cit., p. 34.
71 Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167. Del resto non è complicato costatare quanto casi di eccessiva affezione al danaro, alla propria casa o addirittura a un team sportivo possono costituire la fonte per obblighi di coscienza di carattere
vincolante. «Nessuno» – scrive Nussbaum – «sarebbe seriamente intenzionato a riconoscere l’obiezione al servizio di leva a chi fosse intensamente attaccato alla propria
macchina, per quanto sincero possa mostrarsi il suo amore. Né – giunto a conoscenza
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72 Sul punto si veda P. WEITHMAN, Religion and the Obligations of Citizenship,
Oxford, 2002.
73Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Conscience, cit., p. 167. Trad. mia.
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87Si veda, sul punto, H. BRIGHOUSE, I. ROBEYNS (a cura di), Measuring Justice.
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88Sul punto si veda I. CARTER, Funzionamenti e capacità: una critica liberale alle
teorie di Sen e Nussbaum, in Rivista di Filosofia, 4/2001, p. 49 ss.
89Cfr. M.C. NUSSBAUM, Liberty of Coscience, cit., p. 229.
90Cfr. C. NUSSBAUM, Liberty of Coscience, cit., pp. 228-229.
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and Their Exclusions of the Religious, in Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 69/1995, pp. 35-56; R. RORTY, Religion in the Public
Square: A Reconsideration, in Journal of Religious Ethics, 31/2003, pp. 141-49, C.
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with a mockingbird”. I cittadini religiosi nel modello della convergenza di Gerald
Gaus: alcuni aspetti critici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), Giugno 2015.
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103Si veda pure A. LOLLO, Dis-eguaglianza e pratiche religiose, cit., p. 35 e ss.
104Cfr. A. ROMEO, “To talk with a mockingbird”, cit., 31.
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Roma-Bari, 2003, p. 89.
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1953.
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RESUMO:
O artigo pretende analisar o instituto da desobediência civil como um direito de defesa da Constituição. Dessarte, serão utilizados alguns referenciais
teóricos liberais da modernidade, com o fim de identificar os limites postos ao Estado e, via de consequência, opor resistência a atuação desse, diante do excesso no exercício dos poderes que foram delegados pelo
povo. Defende-se a tese de que a desobediência civil
é um direito passível de ser exercido pelo povo, com
o propósito de preservar a Constituição e proteger
o Estado Constitucional Democrático de Direito. A
metodologia utilizada será de caráter dedutivo, a partir de pesquisa bibliográfica.
ABSTRACT.
The article intends to analyze the institute
of the civil disobedience as a right of defense of the
Constitution. From this, some liberal theoretical frameworks of modernity will be used in order to iden-
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tify the limits placed on the State and, consequently, to resist its action,
due to the excess in the exercise of the powers delegated by the people.
This text supports the thesis that civil disobedience is a right that can be
exercised by the people, with the purpose of preserving the Constitution
and protecting the Democratic Constitutional State of Right. The methodology has deductive nature, based on bibliographical research.
RESUMEN:
El artículo pretende analizar el instituto de la desobediencia civil
como un derecho de defensa de la Constitución. De este modo, se utilizarán algunos referenciales teóricos liberales de la modernidad, con el
fin de identificar los límites puestos al Estado y, por consiguiente, oponer
resistencia a la actuación de éste, ante el exceso en el ejercicio de los poderes que fueron delegados por el pueblo. Se defiende la tesis de que la
desobediencia civil es un derecho pasible de ser ejercido por el pueblo,
con el propósito de preservar la Constitución y proteger el Estado Constitucional Democrático de Derecho. La metodología utilizada será de
carácter deductivo, a partir de la investigación bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE:
Constitucionalismo. Resistência. Desobediência Civil. Defesa da
Constituição.
KEYWORDS:
Constitutionalism. Resistance. Civil Disobedience. Defense of the
Constitution.
PALABRAS CLAVE:
Constitucionalismo. Resistencia. Desobediencia civil. Defensa de
la Constitución.
INTRODUÇÃO
No Estado Constitucional Democrático de Direito todos estão
submetidos ao império da lei e da Constituição. Dela não se deve desobedecer. Há situações, contudo, que exigem o ato de desobediência civil
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como meio de defender a Constituição e proteger o Estado Constitucional
Democrático de Direito.
Assim, em um primeiro momento, este estudo examinará o dever
de obediência e como tal se verifica na formação de Estados Liberais, em
especial no tocante aos limites (im)postos ao poderes organizados do Estado Liberal. Dessarte o dever de obediência se impõe na medida em que
os poderes são exercidos nos limites que lhe tenham sido delegados, em
sentido contrário, quando houver eventual extrapolação dos citados limites não há que se falar em obediência, mas possibilidade do exercício da
desobediência civil.
Em seguida apresentam-se noções sobre o exercício da resistência,
expressão empregada como gênero no qual se compreende a desobediência civil como uma das possíveis espécies, notadamente como exercício
pacífico e coletivo de forma a convencer o Estado do desacerto de alguma
medida, em desconformidade com os poderes que lhe tenham sido delegados. Pretende-se desconstruir a crença de que a desobediência civil é
elemento contingente na estruturação do Estado Democrático de Direito,
mas um componente usual do mesmo.
No mais, esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas
apenas de trazer informações que instiguem o debate, especialmente, sobre a desobediência civil como componente usual do Estado Democrático
de Direito na medida em que os poderes eventualmente sejam exercidos
fora dos limites delegados. A metodologia utilizada foi de caráter dedutivo utilizando a pesquisa bibliográfica como fonte de observação teórica.
1. DESOBEDIÊNCIA CIVIL COMO DIREITO FUNDAMENTAL E DE PROTEÇÃO À CONSTITUIÇÃO
A pretensão do presente estudo é analisar a desobediência civil,
como uma das formas de resistência, com uma necessária retomada ao
Constitucionalismo, com o fim de situar, desde a origem desse movimento, a desobediência civil como um direito fundamental. Com esse escopo
a expressão Constitucionalismo é empregada no presente estudo em seu
sentido estrito, ou seja, como expressão de uma técnica jurídica de proteção das liberdades, de forma a permitir aos cidadãos proteção contra
arbitrariedades em governos totalitários (FACHIN, 2015, p. 35).
A abordagem acerca do Constitucionalismo remete ainda à possi-
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bilidade de emprego, da expressão em sentido antigo e moderno. Com
Canotilho (2003, p. 52), o Constitucionalismo antigo é “o conjunto de
princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores de
seu poder”, conceito esse apresentado em cotejo ao de Constitucionalismo
moderno como sendo “o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII questiona nos planos político,
filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e
fundamentação do poder político”.
Dessa forma, diante do paralelo dos dois sentidos do Constitucionalismo em sentido estrito, antigo e moderno, permite-se encontrar alguns pontos de contato como a percepção da necessidade da limitação de
poder, bem como o reconhecimento da existência de direitos fundamentais que devem ser observados e respeitados por todos, inclusive e principalmente pelo Estado. Adotando esse formato de Estado Constitucional
de Direito, o mundo ocidental, a partir da modernidade, passou a organizar-se como Estado Liberal e, posteriormente, também como Estado
Democrático de Direito, com menor, no início, e maior interferência do
Estado, posteriormente, mas norteado pela existência de limites e regras a
serem observados em ambos os momentos. Essa forma de organização de
Estado, constituído a partir da compreensão da existência de direitos aos
cidadãos e consequente limites, diante dos direitos assegurados aos seus
integrantes, também contempla mecanismos de autoproteção, instrumentos de autopreservação, com vistas à proteção do Estado.
Ainda com Canotilho (2003, p. 887), por defesa do Estado, quando
empregada em sentido amplo e global, entende-se o “complexo de institutos, garantias e medidas destinadas a defender e proteger, interna e externamente, a existência jurídica e fáctica do Estado (defesa do território,
defesa da independência, defesa das instituições)”. No entanto, a partir
da compreensão de um Estado constitucional, corolário do Constitucionalismo, trata-se então de falar não em defesa do Estado, mas, sim, em
defesa ou garantia da Constituição, ou seja, opera-se uma mudança no
enunciado, quando se coloca diante de um Estado constitucional, diante
da defesa da forma do Estado, do Estado constitucional democrático (CANOTILHO, 2003, p. 887).
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Para tanto, faz-se necessário que a própria Constituição contemple
mecanismos de autogarantia, em outras palavras, que, para a defesa da
Constituição, haja garantias desta, mecanismos a assegurar a “observância, aplicação, estabilidade e conservação da lei fundamental”, e, como são
mecanismos destinados a assegurar a existência da própria Constituição,
são denominados “Constituição da própria Constituição” (CANOTILHO,
2003, p. 887-888).
Não é demais lembrar que ao se tratar de Direitos Fundamentais
mesmo a Constituição Federal de 1988, além da historicidade própria
dos referidos direitos, tem-se a característica da inexauribilidade, com
um catálogo meramente exemplificativo, incorporando-se outros que não
expressamente positivados, mas que decorram dos princípios adotados
ou de tratados internacionais de que faça parte (FACHIN, 2015, p. 237238). Assim, a desobediência civil entendida como direito fundamental,
pode exercer também significativo papel de defesa da Constituição, uma
vez que a mesma não tem exclusivamente função de rompimento, mas
também de preservação. Nesse mesmo sentido, possível a compreensão
da resistência
[...] como norma jurídica que deriva de uma lei natural imutável e inalienável, segundo as palavras do legislador de
1789, não significa precisamente uma ruptura radical com
a tradição (revolução), senão mais confirma a permanência
de valores éticos de uma cultura cristã1 (CARVAJAL, 1992,
p. 101).
Também nesse mesmo sentido, Matos (2005, p. 58), diante do reconhecimento da fixação do direito de resistência, bem como seu possível
papel de preservação e não exclusivamente de ruptura, afirma:
Se, como afirma o constitucionalismo contemporâneo, os direitos fundamentais fundam o Estado de Direito em 1789,
na França revolucionária, parece-nos bastante claro que são
necessários não apenas para sua origem, mas também – e
principalmente – à sua manutenção.
Dito de outra forma, os Direitos Fundamentais fundam o Estado de
Direito mas devem ser mantidos, preservados, enquanto aquele durar, sob
pena de perda do significado do que se entende por essa condição de Estado de Direito, aquele que se orienta e opera conforme os limites impostos
pela própria lei fundamental, conforme os limites impostos na Constitui-
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ção (BOBBIO, 2005, p. 18).
Dois importantes documentos, marcos históricos do Constitucionalismo na modernidade, merecem destaque no presente estudo, manifestando, ora de forma implícita, ora de forma explícita, a fixação do direito
de resistência como elemento integrante da teoria democrática contemporânea, a saber, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia (1776)
e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
Na Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia (1776), a qual
constitui, segundo Fachin (2015, p. 215), ato formal inaugural, por assim
dizer, da democracia moderna, seguindo a acepção adotada quanto ao
movimento do Constitucionalismo, verifica-se a menção à preexistência
de direitos inerentes a todos os homens, todos livres e iguais, os quais não
podem, sequer por sua própria vontade, abdicar desses direitos inatos,
bem como, de forma coletiva (povo), são detentores do poder de constituir representantes os quais devem atuar no interesse do povo e prestar contas desse poder exercido e, na hipótese desses representantes, no
exercício desse poder, procederem de forma inadequada ou contrários
aos princípios, pode o povo, organizado em maioria, reformar, alterar ou
abolir, da maneira mais condizente com o bem público. Implícita a possibilidade do exercício do direito de desobediência diante do não exercício
do governo por parte dos representantes, conforme os poderes que foram
delegados pelo povo e no interesse mais adequado e não contrário aos
interesses desse mesmo povo.
Assim, lançadas as bases para a Constituição norte-americana (1787)
que, em sua Emenda IX, ficam consagrados os direitos denominados retained by the people, mantidos ou ‘preservados pelo povo’, não explícitos
na Constituição, mas coerentes e corolários com o sistema existente, com
os princípios por ela adotados, ou contemplados em tratados internacionais, ou, dito de outra forma, a existência de direitos fundamentais implícitos (GARCIA, 2004, p. 314-315).
De forma explícita, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), em seu artigo 2º, dispôs que a “finalidade de toda associação
política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem.
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência
à opressão”. Corroborando no sentido de que a resistência incorpora a
noção de desobediência civil, Matos (2005, p. 58), cita, além da função
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de instrumento de defesa da Constituição:
Ora, ‘desobediência civil’ é apenas uma outra forma de dizer ‘resistência à opressão’. Tenha-se claro, ademais, que no
preâmbulo da Declaração, depois de afirmar categoricamente que ‘[...] a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos
direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e
da corrupção dos Governos [...]’, o legislador revolucionário
dispõe de maneira explícita que os atos do Poder Legislativo
e do Poder Executivo podem ser, a qualquer momento, ‘[...]
questionados em face da finalidade de toda a instituição política[...]’, qual seja, a ‘[...] conservação da Constituição e a
felicidade geral’ (MATOS, 2005, p. 58).
Nesse mesmo sentido, o poder de rever ou mesmo de conservar a
Constituição pode ser encontrado em Lassalle (2011, p. 19-20), quando
este afirma que o povo é uma das expressões dos denominados Fatores
Reais de Poder, podendo atuar também pela estruturação da ordem constitucional, na luta pela preservação de seus direitos de liberdade.
Também em Hesse (1991, p. 19-20), a preservação da Constituição
pode decorrer do que ele denomina “vontade de Constituição”, diante da
estruturação de uma ordem face a pretensões de mudanças desmedidas,
da compreensão da legitimidade dos direitos contemplados, resultantes
de um processo de legitimação que corresponda à “natureza singular do
presente”, que lhe conferirá o apoio e a defesa da consciência geral. E
prossegue Hesse (1991, p. 22), citando Walter Burkhardt, quanto ao que
se entende por vontade de Constituição diante de quem “se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação de um princípio
constitucional, fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da
vida indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado democrático”.
A vontade de Constituição é argumento justificador para opor resistência diante de pretensões de revisões do texto constitucional em desacordo com os fins e princípios da Constituição, em especial quando essas
pretensões modificadoras resultem “de ilusões sobre questões fundamentais para a vida do Estado” (HESSE, 1991, p. 27).
Novamente Garcia (2004, p. 314), tratando especificamente do direito à desobediência civil, destaca que também na Constituição de 1988,
em seu artigo 1º, parágrafo único, que todo o poder emana, origina-se,
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procede do povo, poder esse que se exerce mediante representantes eleitos ou mesmo diretamente pelo povo na forma da Constituição, além do
constante no parágrafo 2º, do artigo 5º, do mesmo diploma fundamental
que, de maneira explícita, dispõe que os direitos e garantias expressos não
são excludentes de outros que sejam decorrentes do regime democrático e
dos princípios previstos no texto constitucional, além daqueles constantes
em tratados internacionais em que o Brasil seja parte. E prossegue:
A desobediência civil2 pode-se conceituar como a forma particular de contraposição, ativa ou passiva, do cidadão à lei
ou ato de autoridade, quando ofensivos à ordem constitucional ou aos direitos e garantias fundamentais, objetivando a
proteção das prerrogativas inerentes à cidadania (GARCIA,
2004, p. 317).
Aqui, o ponto a ser verificado é o fato de, no próprio texto constitucional, constar que o poder emana do povo e é em seu nome exercido,
mas que pode ser exercido diretamente pelo povo. Hodiernamente, entende-se o povo como o titular do poder de constituir o Estado, de organizá-lo, de dar constituição ao Estado e, consequentemente, de conservá-lo.
Fachin (2015, p. 51), citando Carré de Malberg, destaca que “a soberania
primária, o poder constituinte, reside essencialmente no povo, na totalidade e em cada um dos seus membros”.
Há, com efeito, a adoção de um sistema de representatividade, contudo, este não anula ou retira do titular originário (povo) os poderes que
dele emanam, não lhe retiram a soberania. Mesmo no sistema representativo de Sieyés, o poder conferido ao representante deixa de ser legítimo à
medida que se afasta do direito daqueles que ele representa. Bastos (2015,
p. XXXV), na apresentação do significado político histórico da proposta
constituinte de Sieyés, nesse mesmo sentido assinala:
Ele entende que o poder do príncipe deixa de ser legítimo na
medida em que o seu Direito natural de governar se distancia
do Direito natural dos povos se organizarem conforme os
seus interesses gerais. A legitimidade do poder do príncipe
é proporcional à sua capacidade de exprimir o interesse da
nação. A nação não deve nada à legalidade constituída; por
ser a realidade o poder real, deve propor outra legalidade,
sempre que ela se afastar do que for realmente legítimo.
Prosseguindo com Sieyés (2015, p. 41):
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Seria ridículo supor a nação ligada pelas formalidades ou
pela Constituição a que ela sujeitou seus mandatários. Se
para tornar-se uma nação, a sua vontade tivesse que esperar
uma maneira de ser positiva, nunca o teria sido. A nação se
forma unicamente pelo direito natural. O governo, ao contrário, só se regula pelo direito positivo. A nação é tudo o
que ela pode ser somente pelo que ela é. Não depende de sua
vontade atribuir-se mais ou menos direitos que ela tem. [...]
O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional.
Só é legal enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, só precisa de sua realidade para
ser sempre legal: ela é a origem da legalidade.
Dito de outra forma, o sistema de representatividade não retira o
poder de onde emana, do povo, titular do poder soberano, “matriz de todos os poderes constituídos que, sem distinção ‘emanam da vontade geral,
vêm do povo, ou seja, da nação’” (BONAVIDES, 2016, p. 150).
Também nesse sentido quanto à manutenção da soberania do povo,
do poder do povo, mesmo após a criação da Constituição, da preservação
desse poder em potência, Chueiri (2013, p. 31) afirma:
É preciso recuperar esta ideia e esta práxis de que o povo,
soberano, ao se autolegislar, cria e funda a Constituição,
através de toda radicalidade que está em tal ato fundante, impondo a si mesmo as regras e limites que vão regular os seus
poderes constituídos. Ainda, a ideia de que o ato fundante e
constituinte não se dissolve depois que a Constituição está
feita, mas nela permanece como o seu traço político próprio,
aquilo que não alivia a sua (da Constituição) responsabilidade em relação à democracia e aos direitos fundamentais:
seja no momento da sua aplicação, seja no momento da sua
própria revisão.3
Dessa maneira, tem a prerrogativa o povo, no exercício de seu poder
soberano, de reafirmar, proteger e renovar os compromissos democráticos, em especial aqueles insertos na Constituição. “Isso acontece quando,
por exemplo, o constitucionalismo garante o direito dos que protestam
ainda que isto, paradoxalmente, lhe imponha o ônus do enfrentamento de
seus limites” (CHUEIRI, 2013, p. 32).
E prossegue:
Os protestos – e isto remete aos acontecimentos de 2011,
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2012 e 2013 anteriormente mencionados – evidenciam não
somente os conflitos (políticos, sociais, econômicos, culturais, etc.), mas demandam a todo tempo e de todas as formas uma sociedade mais justa e igualitária. Eles reafirmam
a potência do poder constituinte na concreção dos direitos
fundamentais e com isso renovam o constitucionalismo.
Assim, o poder mantido pelo povo assegura a prerrogativa de atos de
desobediência para a defesa dos direitos fundamentais, contemplados na
Constituição. Seguindo na linha de que o direito de desobediência civil é
um direito fundamental é possível localizá-lo nas dimensões de direitos
fundamentais.
A desobediência civil, diante de seu “status jusfundamental”, pode
ser enquadrada como direito de primeira dimensão ou geração, conforme
Matos (2005, p. 58), entendido como liberdades negativas do cidadão em
face de eventuais arbitrariedades que possam ser praticadas pelo Estado
em desfavor dos cidadãos. Constituem direitos civis os políticos, atribuídos aos cidadãos, para protegê-los de práticas abusivas que sejam perpetradas por outros cidadãos, sejam essas práticas oriundas do Estado, dito
de outro modo, um não fazer por parte do Estado, correspondente, em
grande parte, sob um aspecto histórico, ao momento inicial ao do Constitucionalismo do Ocidente (BONAVIDES, 2016, p. 577).
Mas há que se falar em algum direito de primeira dimensão ou outros
direitos de outras dimensões individuais ou coletivos ou mesmo ainda a
própria Constituição, sob ameaça de se justificar, nesse momento, estudo
sobre desobediência civil como direito fundamental. Bueno (2017b, p.
162) responde positivamente quando, nesta quadra da história, excessos
praticados pelos poderes instituídos pelo Estado ameaçam o direito, colocando garantias individuais e coletivas sob risco de ruína. Prossegue esse
autor em seu alerta:
São violados os mais caros valores políticos orientadores do
direito moderno no cenário em que apenas um homem diz o
que é o direito em cada caso concreto, substituindo o governo das leis. A isto subjaz uma teologia jurídica que promete
a redenção, libertando o mundo do mal radical através do
decisionismo jurídico messiânico encarnado na vontade do
ditador cujo puro arbítrio se perpetra à revelia do princípio
da legalidade democrática, da presunção da inocência, do
devido processo legal, da irretroatividade das leis, violações
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sempre inconclusas por força da escalada autoritária orientada apenas pela conveniência (BUENO, 2017b, p. 162-163).
Nesse mesmo sentido, Ferrajoli (2017, s/p) aponta direitos e garantias fundamentais, objeto de desrespeito nada menos em desfavor da pessoa que ocupava o maior posto no Poder Executivo brasileiro, posto esse
legitimamente alcançado:
Pois bem, na conduta de Dilma Rousseff, admitindo-se que
se caracterize um desses sete crimes-meios, certamente não
restou caracterizado o delito-fim de atentado à Constituição.
Tem-se, portanto, a impressão de que, sob a forma de impeachment, tenha sido, na realidade, expresso um voto político
de desconfiança, que é um instituto típico das democracias
parlamentares, mas é totalmente estranha a um sistema presidencialista como o brasileiro. Sem contar com a lesão dos
direitos fundamentais e de dignidade pessoal da cidadã Dilma Rousseff, em prejuízo da qual foram violadas todas as garantias do devido processo legal, do princípio da taxatividade ao contraditório, do direito de defesa e da impessoalidade
e imparcialidade do juízo.
O alerta prossegue quanto à necessidade de atenção diante da sistemática violação, não “apenas” de direitos e garantias individuais e coletivos, mas também do desrespeito aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
Hoje já não está em causa a ideologia de grupos, mas o comprometimento dos direitos e garantias individuais e coletivos
e o ocaso da solidariedade. Já vencemos o embate entre conservadores e progressistas, pois a urgência da pauta destes
dias é uma causa coletiva prioritária: a intransigente defesa
do governo das leis e impedir o triunfo do governo dos homens guiados por convicções arbitrárias (BUENO, 2017b, p.
163).
Mais ainda, algumas medidas para se fazer com que o cidadão não
se dê conta da perda de seus direitos, sacrifícios que não deveriam ser
feitos, sob o falacioso discurso de um bem futuro e maior de todos, submetendo-o à obediência irrefletida, ou ao que o clássico denominou de
servidão voluntária:
Um dos clássicos que vem reclamando imensa atualidade é
Etienne de la Boétie (1530-1563). Em sua obra maior, A ser-
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vidão voluntária, Boétie investiga os motivos que levariam
os homens a abrir mão de suas liberdades, a prestar obediência, seja de forma explícita ou ardilosa. Aplica-se ao povo a
estratégia que prende o elefante, acostumado desde sempre
a desconhecer a sua força aceitando a argola que o mantém
preso. Estas estratégias, contudo, não desconstituem o real,
mas apenas o mascaram, remanescendo ele pronto para sua
apropriação por seu titular (BUENO, 2017a, p. 104).
Fica nessa passagem retratado o risco do hábito, do costume consistente num grande perigo para os homens, pois exerce profunda influência,
capaz de fazer com que estes se acostumem à servidão, fazendo com que
até mesmo a natureza humana, que tem dentre as qualidades inatas a liberdade, por muito boa que seja, se perca. Dito de outro modo, há fatores
externos, capazes de exercer poderosa influência e aptos a alterar a natureza do homem (LA BOÉTIE, 2004, s/p).
Ainda nessa mesma linha, o fato de alguns homens terem nascido
e sido criados na servidão é a razão pela qual servem de boa vontade, ou
seja, o costume ou hábito é a primeira razão pela qual as pessoas servem
voluntariamente (LA BOÉTIE, 2004, s/p). A outra razão pela qual os homens servem voluntariamente é a covardia que os acomete, quando sob
tirania. A perda da liberdade resulta na perda da valentia, tornando os
homens efeminados4.
Ardil empregado a serviço da tirania, para tornar os homens efeminados (alienados), sendo espantoso como os homens se deixam levar
pelas ‘cócegas’, ou seja, embustes utilizados para enfraquecê-los, como
jogos, espetáculos, medalhas, bordéis, ‘antigos engodos da servidão’,
preço da liberdade. “Atrair o pássaro com o apito ou o peixe com a isca
do anzol é mais difícil que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhes junto à boca um engodo insignificante” (LA BOÉTIE, 2004, s/p).
Em sentido oposto, aquele que não foi nascido ou criado sob jugo,
aquele que não se deixa levar pelo engodo de estratégias que mascaram
a verdade resistem. Mais uma vez La Boétie (2004, s/p) utilizando como
exemplo um elefante que emprega tudo o quanto pode para conservar a
sua liberdade é, segundo o entender deste trabalho, belíssimo: “O que
quer dizer o elefante que, depois de se defender até mais não poder, sentindo-se impotente e prestes a ser apanhado, espeta as presas nas árvores
e as quebra, assim mostrando o grande desejo que tem de continuar livre
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como nasceu?”. Segundo o autor, o animal “deixaria a entender”, diante
desse ato extremo, que negocia com os caçadores, entregando-lhes o marfim de suas presas como pagamento pela conservação de sua liberdade.
Entendida, portanto, a desobediência civil como um direito fundamental e de primeira dimensão, outra questão possível a ser proposta é
a de qual seria a classificação desse direito fundamental. Sarlet (2009, p.
252) fala, então, em normas constitucionais de alta densidade normativa,
posto que são dotadas de suficiente normatividade, aptas, portanto, para
gerar seus efeitos, sem a necessidade de intervenção do legislador ordinário e de normas constitucionais de baixa densidade normativa, logo,
normas constitucionais, carecedoras de intervenção de legislador (interpositivo legislatoris) ordinário.
Com efeito, a desobediência civil é um tema que, segundo Matos
(2005, p. 58), configura “um daqueles inumeráveis ‘esquecimentos’ que o
pensamento jurídico não aborda e finge não existir”. Diante desse “esquecimento”, a não expressa previsão poderia fazer com que, entendido como
direito fundamental, tal direito careceria de regulamentação, e, portanto, poderia ser classificado, conforme Sarlet (2009, p. 252), em direito de
“baixa densidade normativa”, ou seja, um direito que demandaria a intervenção do legislador para sua possível efetivação. Em que pesem significativas dúvidas acerca da dedicação e empenho do Legislativo na aprovação
de medidas para a efetivação do direito fundamental de desobediência
civil, poderia ser questionada também a vantagem dessa regulamentação.
Há um problema relevante, apontado por Neumann (1969, p. 170),
a respeito de reconhecer-se o termo “direito” como pertencente ao direito
positivo. Esse autor destaca com o fim de ilustrar a questão da conveniência da positivação da resistência (desobediência) a redação do artigo 147,
da Constituição do Estado de Hessen, Alemanha Ocidental: “É o direito e
o dever de todo homem resistir ao poder público exercido inconstitucionalmente”. Neumann reconhece que se trata de um dispositivo “bem intencionado”, pois refletiria o dever e o direito de todo homem de defender
“movimentos antidemocráticos”. Diante do disposto em destaque, o autor
em exame assim pondera:
Mas será que tem algum sentido? A resposta é: Não. Essa
resposta negativa deve ser dada a todos os que esperam uma
solução do problema pelo direito positivo, mesmo se os dis-
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positivos concretos dêsse direito forem além da formulação
da constituição de Hessen. Vamos supor uma constituição
que estabeleça que todos possam legalmente resistir a qualquer interferência do Estado contra os direitos inalienáveis
da vida e liberdade. Êsse dispositivo se torna significante
sòmente se houver um órgão oficial (tal como um Judiciário independente) que decida se o Estado interferiu, injustamente ou não, nos direitos, ou, como no caso de Hessen, o
tribunal constitucional acabará decidindo se o poder público
agiu dentro da constituição.
Diante dos alertas apontados anteriormente, em que direitos e garantias fundamentais vêm sendo objeto de desrespeito, em especial por
parte de instituições que deveriam ser as primeiras a zelar por eles, inclinado ao posicionamento acima destacado, apresentado por Neumann.
Até porque, conforme Bonavides (2016, p. 579), mesmo direitos fundamentais, carecedores de regulamentação são dotados de aplicabilidade
imediata, sem a necessidade consequentemente de sua positivação e/ou
regulamentação.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição talvez seja a formalização, a materialização mais
aproximada daquilo que se entende como o consentimento dado pelos
homens aos governantes, na formação do Estado e das regras a serem
observadas por todos os integrantes desse Estado, ou seja, governados e
governantes. Nela, constam os parâmetros para a organização do Estado
de Direito, o elenco dos fundamentos do Estado Democrático e de Direito, além das garantias e direitos fundamentais, apresentados, portanto, as
diretrizes e os limites postos aos governantes. Observados as diretrizes e
os limites, a obrigação política ou dever de obediência aos cidadãos (governados) se impõe.
O Constitucionalismo representa, por assim dizer, esse processo de
organização do Estado de Direito, a partir do poder decorrente do povo,
que, de forma soberana, outorga seus poderes, sem abdicar dos mesmos,
para que representantes, organizados como poder constituinte, possam
propor a Constituição. Posta a Constituição, ainda assim remanesce imanente o poder do povo, seja por ocasião de eventuais e necessárias revisões do seu conteúdo, mas especial e principalmente para a defesa da
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mesma, para a defesa da Constituição.
Assim, quando esses limites ou poderes outorgados pelo povo são
ultrapassados, quando, mesmo e principalmente, as instituições criadas
pela mesma Constituição não cumprem com o seu papel de fazer respeitar
os limites estabelecidos nela, o direito de resistir que subjaz aos homens
se revigora, sendo a desobediência civil uma das expressões do direito de
resistir.
Não é outra a conclusão que se depreende do movimento do Constitucionalismo que, numa acepção moderna, busca oferecer um conjunto
de normas para, além de fundar um Estado, também estabelecer limites
entre governantes e governados, os quais deverão ser protegidos e respeitados por estes, impondo-se a obrigação política ou dever de obediência. Assim, diante da observância dos limites estabelecidos, o dever de
obediência se impõe, no entanto, em sentido diverso, quando em especial
os governantes não cumprem os limites a eles impostos, quando não se
exerce o poder nos limites outorgados pelos governados a questão da obediência se apresenta.
Nesse sentido sustenta-se, como origem e fundamento do Estado, o
consentimento comum dos cidadãos, para o fim especial de proteção dos
direitos (naturais) inalienáveis destes, partindo de um estado inicial de
natureza para depois chegar a um estado de governo civil. Assim, o estado de natureza, anterior ao estado de governo civil, ainda que de forma
residual, coexiste a esse estado de governo civil, ou seja, ainda diante da
escolha de autoridade superior, comum a todos os homens, não se pode
transferir mais poderes do que aqueles de que de fato se dispõe. Portanto,
como a razão dita que não se pode destruir a si mesmo ou a outrem, tampouco atentar com a própria liberdade, não se pode proceder em face dos
outros pois haverá uma liberdade em relação a eventual poder, exercido
de forma arbitrária.
Nesse mesmo sentido, afirma-se que os direitos individuais, ao invés
de serem abdicados, seriam fortalecidos e afiançados no instante em que
se estabelece o governo civil, desaparecendo a condição inicial do estado
de natureza. Assim, o ingresso na condição de governo civil (governo das
leis) não implica abdicação ou renúncia dos poderes que são imanentes ao
povo, mas sim os acentua.
Importante também destacar a necessidade de serem estabelecidos
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limites ao exercício do poder por parte dos governantes sobre a comunidade, denominando esses limites de liberdades e, diante do reconhecimento dessas imunidades, direitos políticos (ou liberdades), a eventual infração por parte dos governantes caracterizava violação dos seus deveres e
diante dessas violações a resistência era considerada justificada.
Ressalta-se que a atual controvérsia sobre a desobediência civil constitui uma visão deformada dos pressupostos éticos do liberalismo uma vez
que prescinde de dois elementos importantes a essa tradição: valoração do
direito natural como fundamento da norma jurídica, posta pelo Estado,
bem como da raiz metafísica da natureza humana, como uma tentativa
de ignorar a desobediência civil enquanto elemento integrante da teoria
democrática, considerando-a apenas uma contingência histórica.
Ocorre que, subjacente à Declaração de Direitos do Bom Povo de
Virgínia (1776) e de forma explícita na Declaração de Direitos do Homem
e do Cidadão (1789) o direito de resistir constitui e aparece como elemento do constitucionalismo bem como da teoria democrática sendo no
entanto “esquecido” nas Constituições liberais dos séculos XIX e seguintes
por questões de ordem histórica e político-ideológica, conquanto, possível de ser inferido da redação constante tanto do parágrafo único do artigo 1º, como do parágrafo 2º do artigo 5º, ambos da Constituição do Brasil.
Com efeito, o tema da desobediência civil, configura um desses inumeráveis ‘esquecimentos’ que o pensamento jurídico não aborda e finge
não existir, condenando o tema a invisibilidade. Diante desse “esquecimento”, a não expressa previsão poderia fazer com que, entendido como
direito fundamental, tal direito careceria de regulamentação, e, portanto,
poderia ser classificado, em direito de “baixa densidade normativa”, ou
seja, um direito que demandaria a intervenção do legislador para sua possível efetivação. Dúvidas há acerca do empenho do Legislativo na aprovação, na positivação do direito fundamental de desobediência civil, assim
como poderia ser questionada também a efetiva conveniência dessa solução pelo direito positivo, pois a garantia desse direito não estaria necessariamente na positivação desse direito, cuja eficácia ficaria na dependência
de um poder independente do Estado a ponto de dizer se o Estado agiu ou
não desrespeitando os limites que lhe são impostos.
A desobediência civil, assim compreendida, diante de atos dos governantes e das instituições que desrespeitam ou não zelam pela observância
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dos limites a si impostos, ou mesmo quando extrapolam os poderes que
lhes foram outorgados, pode se traduzir em possível instrumento para
a defesa da Constituição, que acaba por culminar em defesa do próprio
Estado Democrático de Direito.
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RESUMO:
As cidades passam constantemente por transformações que modificam a forma de uso do espaço.
Na atualidade, modos privados de ocupação estão se
desenvolvendo e expandindo, chegando, até mesmo,
a influenciar a gestão dos espaços e serviços. O presente artigo visa analisar as leis que regulamentam a
implantação de empreendimentos urbanos diante da
ampliação do número de loteamentos fechados e de
áreas administradas por associações condominiais.
É questionado, no trabalho, o significado da rua, a
expressão da cidadania e a administração municipal
no contexto da privatização. Para a realização da pesquisa, foram feitos levantamentos legislativo, teórico
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e entrevistas com moradores de loteamentos fechados, empreendedores
imobiliários, gestores municipais e membros de associações de moradores. O que se pode perceber pela leitura do artigo é a tendência inquestionável de privatização de serviços, porém a aplicação espacial desse uso
privado ainda desafia juristas e administradores públicos.
ABSTRACT:
Cities constantly undergo transformations that modify the way space is used. At present, private modes of occupation are developing and
expanding, even influencing space and service management. This article
aims at analyzing the laws that regulate the implantation of urban enterprises in view of the expansion of the number of closed lots and areas
managed by condominium associations. It is questioned, in this paper,
the meaning of the street, the expression of citizenship and the municipal
administration in the context of privatization. In order to carry out the
research, there were legislative, theoretical and interviews with dwellers of
closed lots, real estate entrepreneurs, municipal managers and members
of residents’ associations. What can be perceived by reading the article is
the unquestionable tendency of privatization of services, but the spatial
application of this private use still challenges jurists and public administrators.
RESUMEN:
Las ciudades pasan constantemente por transformaciones que modifican la forma de uso del espacio. En la actualidad, modos privados de
ocupación se están desarrollando y expandiendo, llegando incluso a influenciar la gestión de los espacios y servicios. El presente artículo tiene
por objeto analizar las leyes que regulan la implantación de emprendimientos urbanos ante la ampliación del número de parcelas cerradas y de
áreas administradas por asociaciones condominiales. Se cuestiona en el
trabajo el significado de la calle, la expresión de la ciudadanía y la administración municipal en el contexto de la privatización. Para la realización
de la investigación se realizaron levantamientos legislativo, teórico y entrevistas con residentes de parcelas cerradas, emprendedores inmobiliarios, gestores municipales y miembros de asociaciones de vecinos. Lo que
se puede percibir por la lectura del artículo es la tendencia incuestionable
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de privatización de servicios, pero la aplicación espacial de ese uso privado todavía desafía a juristas y administradores públicos.
PALAVRAS-CHAVE:
Privatização; Espaço Urbano; Loteamentos Fechados; Associação de Condomínios.
KEYWORDS:
Privatization; Urban Space; Closed Allotments; Association of Residents.
PALABRAS CLAVE:
Privatización; Espacio Urbano; Lotes cerrados; Asociación de Condominios.
INTRODUÇÃO
O presente artigo analisa as leis que tratam da regulamentação do
espaço urbano. O objetivo é ver como essas se relacionam com a privatização do espaço e de serviços pela instalação de empreendimentos fechados
que transformam a percepção de espaços públicos, como a rua.
Villaça (2011) questiona o que difere os condomínios fechados de
outras formas de segregação como bairros formados para as altas classes
nas décadas de 1950 e 1960, onde os altos valores para aquisição de imóveis e o custo de vida impedia que pessoas de classes sociais desfavorecidas ali vivessem. As mudanças seriam as portarias, a proteção à violência?
Para Villaça (2011), sobre isso pouco ou nada tem sido falado. Neste estudo, poderá ser observado que a diferença nos padrões de segregação dos
condomínios fechados e demais bairros de alta classe não é a forma de
ocupação das áreas privadas, que, em ambos os casos, são usufruídas pelas altas classes em razão do custo de aquisição da propriedade particular,
mas a forma de ocupação e uso das áreas públicas.
Inicialmente, é abordado o conceito de rua, enquanto espaço de circulação e de convivência social. Em seguida, são apresentadas as regras
que nortearam a ocupação do espaço nas cidades. Após essa apresentação,
é feita uma análise de como é estabelecido, na atualidade, o uso do espaço
urbano pelos loteamentos e condomínios. Após esclarecimentos mais gerais, é abordado o papel das associações que fazem a gestão dos loteamentos fechados. Apesar de a discussão central ser legalista, é apresentado o
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contexto sociopolítico que norteou a formação jurídica.
Durante a realização deste trabalho foram feitas pesquisas semiestruturadas com moradores de condomínios e empreendedores imobiliários. Além disso, foi feito um levantamento normativo e teórico sobre o
assunto.
1. AS PRIMEIRAS REGRAS DE OCUPAÇÃO NO BRASIL: A
PERCEPÇÃO DA RUA
A forma de ocupação e uso do espaço urbano modifica-se no tempo e, assim, os hábitos sociais transformam-se. Podem ser identificados
agentes que contribuem de modo ativo para as mudanças da cidade como
os agentes imobiliários, o Estado, a mídia, as construtoras, os próprios
moradores (FERREIRA, 2011). Por vezes, esses últimos não percebem as
práticas espaciais carregadas de intencionalidades que compõem um jogo
de forças construídas a partir de lógicas de dominação para manipulação
do uso do espaço. Ferreira (2011) descreve a transformação do espaço
pela sociedade da seguinte forma:
Fato é que as interações ocorrem diferencialmente em cada
lugar, já que cada localidade mantém características próprias,
construídas a partir de uma leitura particular e diferenciada
da sociedade como um todo. Isso porque cada membro de
um determinado lugar dispõe de uma leitura própria da localidade em que vive. Mas tal localidade não é senão o conjunto dessas leituras. Nesse sentido, não podemos deixar de
perceber que o plano que emerge contribui para a construção do próprio plano gerador, posto que é produzido com
determinada intencionalidade. Assim, mais uma vez reafirmamos que, de certa maneira, a sociedade produz o espaço
que a produz (FERREIRA, 2011, p. 249).
Para Sennet (1999), a privatização é reflexo do declínio do homem
público. Esse autor destaca que, a partir do século XIX, a esfera pública
estreitou enquanto a privada alargou, gerando consequências para as cidades, como a transformação da rua em um simples local de passagem,
sem toda a sua significação social ou percepção de um espaço de encontro. Ainda sobre esta transformação da percepção da rua, Magnani (1993)
afirma:
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E porque se está falando não da rua em si, mas de experiência da rua, então é possível também descobrir onde, em meio
ao caos urbano, ela se refugiou – já não como espaço de circulação, mas enquanto lugar e suporte de sociabilidade. Talvez se descubra, por exemplo, que para determinados grupos
e faixas etárias e em determinados horários seja o espaço do
shopping-center que ofereça a experiência da rua; para outros, recantos do centro como galerias e imediações de certas
lojas é que constituem o local de encontro, troca e reconhecimento; na periferia, um salão de baile nos fins de semana,
ou a padaria no final do dia são os pontos de aglutinação; às
vezes, um espaço é hostil ou indiferente durante o dia, mas
acolhedor à noite. E assim por diante (MAGNANI, 1993, p. 04).
Nas ruas, ocorrem diversos contatos entre aqueles que nelas vivem
e circulam. De acordo com Moura (2006) moradores de condomínios fechados sentem-se livres dentro dos muros, pois excluem as pessoas indesejáveis, permitindo a circulação livre de quem interessa, de quem possui
o mencionado status, evitando o contato com os ‘diferentes’. As ruas fechadas em condomínios representam a fala de Lefebvre (1991) na qual ele
dispõe que o espaço se classifica a serviço de uma classe.
Para compreender o problema desta pesquisa, é interessante discutir
como tem sido produzido o uso do espaço urbano no ordenamento jurídico brasileiro. Essa análise depende da identificação de algumas normas
e de uma reflexão sobre como estas foram aprovadas e aplicadas. A discussão sobre a ocupação do solo urbano não pode ser feita de forma dissociada do direito. O ordenamento jurídico tende a acompanhar as mudanças
nas cidades e, além disso, pode influenciar diretamente essas mudanças.
A legislação atual sobre a ocupação do espaço ainda possui traços da
Lei de Terras, Lei n. 601 de 1850. Ocorre que esta abordou um período no
qual o país tinha uma ocupação marcantemente rural, muito distinta da
que se tem hoje. Apenas, em 1937, foi abordado o tema de loteamentos,
pensando na urbanização de áreas mais extensas, porém ainda sem preocupar com o planejamento urbano. O Decreto n. 58, de 1937, foi o primeiro a regulamentar o parcelamento do solo para fins de comercialização.
Este abordava relações contratuais e a proteção da relação de compra e
venda, como o pagamento a prestações, sem diferenciar imóveis urbanos
de imóveis rurais.
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Quanto aos loteamentos, para o decreto bastava demonstrar a
anuência da prefeitura, pois, a partir dessa autorização, a administração
municipal responsabilizava-se pelo arruamento. Não havia a necessidade
de o loteamento adequar-se a qualquer concepção de planejamento do espaço urbano. Carlos Cavalcanti, empreendedor imobiliário entrevistado
para este trabalho, conta que conseguia aprovar um loteamento com uma
simples conversa com os administradores municipais, às vezes, até mesmo, em ambientes da vida social e não em reuniões profissionais. Hoje, ele
relata ser tudo mais difícil, burocrático e demorado.
Até 1979, permaneceu como válido o decreto n. 58/37, revogado pela
Lei n. 6766 que, de fato, regulamentou a instalação de empreendimentos
imobiliários e a adequação destes à cidade de forma planejada. A Lei n.
6766 ainda está em vigor.
Não é sem razão que, apenas nos anos 1970, o Estado atentou pelos
problemas derivados de uma ocupação urbana não planejada. A população urbana e o êxodo rural aumentaram nas décadas de 1950 e 1960,
mudando a configuração demográfica do país (a população que vivia em
áreas urbanas ultrapassou a de áreas rurais) (BRITO, 2006). Na década de
1970, passaram a fazer parte do cotidiano das cidades problemas urbanos
derivados da desorganização do espaço e da ausência de responsabilização pela instalação de loteamentos.
2. LEI N. 6766/79 COMO REGULAMENTAÇÃO FEDERAL DA
INSTALAÇÃO DE LOTEAMENTOS
Para tentar reduzir os problemas urbanos derivados de ocupações
não planejadas, foi sancionada a Lei federal n. 6766/79. Essa norma determina que todos os parcelamentos do país sigam a mesma orientação,
criando padrões de uso do solo que podem ser orientados por diretrizes
urbanas definidas localmente. No parágrafo único do art. 1º dessa Lei,
está disposto que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo
municipal para adequar as previsões da lei às realidades locais e regionais. Como o Brasil é um país de grandes dimensões e com características
regionais distintas, a possibilidade de se legislar regional e localmente é
fundamental para que as normas sejam adequadas às realidades que regulamentam. Apesar da possibilidade dos municípios legislarem, as normas
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locais não podem contrariar as federais.
A lei nacional que regulamentou a expansão urbana pelos loteamentos definiu duas modalidades de parcelamento do solo urbano: o desmembramento e o loteamento. O loteamento é a divisão de uma área em
partes destinadas ao uso urbano, com abertura de vias de circulação, de
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das
vias existentes. Nesse caso, há a instalação de uma nova área urbana na cidade que, com a conclusão do empreendimento, estará apta a ser ocupada.
Já o desmembramento é a subdivisão de glebas em lotes destinados
à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (art. 2º da Lei n.
6766/79). No desmembramento, há apenas mudanças mais superficiais
em áreas urbanas.
Os lotes são terrenos dotados de infraestrutura básica e cujas dimensões atendem aos índices urbanísticos definidos em lei. Como infraestrutura básica, entendem-se os equipamentos urbanos de escoamento das
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento
de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, além da existência
de vias de circulação.
A Lei n. 6766/79 estabelece as áreas passíveis de serem loteadas para
fins urbanos: zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, conforme definidas em lei municipal. A administração local é quem
define a distribuição do zoneamento da cidade como áreas residenciais,
comerciais, industriais, de proteção ambiental e as zonas de expansão, delimitando-as e autorizando a instalação de loteamentos.
Os Estados também têm seu papel nas definições sobre o uso do
solo urbano. No caso de loteamentos em municípios integrantes de região metropolitana, é exigida anuência prévia à aprovação do projeto pela
autoridade metropolitana instituída. Além da participação do Estado, a
União também tem uma função na construção da expansão urbana, pois
a alteração de áreas rurais para áreas de fins urbanos influenciam as ações
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que é
um órgão federal.
No Distrito Federal teve uma discussão judicial sobre qual a extensão da competência municipal para regulamentar o uso do espaço urbano.
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A Lei 710, de 2005, do Distrito Federal, trata dos loteamentos fechados
nessa região e foi objeto de ação de inconstitucionalidade impetrada pelo
Ministério Público (TOMANIK, 2016). O Supremo Tribunal Federal se
manifestou sobre o assunto dispondo que os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis
que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor (BRASIL, 2016).
O Ministério Público recorreu afirmando que apenas o Plano Diretor poderia dispor sobre diretrizes especiais (com a devida participação
popular) e não Lei Complementar municipal. Além disso, ao dispor sobre os loteamentos fechados está sendo definida nova forma de parcelamento do solo, o que não pode ser objeto de norma local, mas federal
(TOMANIK, 2016). O Ministro Dias Tóffoli (BRASIL, 2016) argumenta,
no mesmo processo, que os municípios consistem na instância ideal para
tratar dos loteamentos fechados, pois a esfera local está mais próxima das
demandas da população, mas devem ser observadas as normas federais
e estaduais. A interpretação do Ministro Dias Tóffoli está correta no que
diz respeito à competência municipal de legislar sobre o ordenamento urbano, mas ao seguir as previsões legais de outras esferas, não é possível
regulamentar os loteamentos fechados com controles de acesso que ferem
direitos fundamentais.
O relatório do Ministro Teori Zavaski, Ministro Relator do julgamento do recurso, aponta que a lei distrital propõe uma forma de parcelamento de lotes similar à prevista a Lei Federal nº 6.766, de 1979, porém
diferente por possibilitar o fechamento de vias e a manutenção das áreas
internas pelos moradores. O Ministro Teori Zavaski justifica a regulamentação dessa modalidade de uso do solo pelo elevado número de empreendimentos fechados no meio urbano brasileiro sem a devida normatização
(BRASIL, 2016). Silva (2012) defende esse tipo de empreendimento dizendo que não trata de nova forma de parcelamento do solo, mas apenas
uma subdivisão de um terreno em regime condominial.
Um ponto que precisa ser analisado sobre a Lei n. 6766/79 ao se
discutir os loteamentos, especialmente os que tendem a ser fechados, é a
previsão de que todos os loteamentos precisam estabelecer áreas non aedificandi para circulação, implantação de equipamento urbano e comunitá-
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rio, espaços livres de uso público, proporcionais à densidade da ocupação.
Esse ponto é de suma relevância para a discussão deste trabalho e será
abordado novamente com mais detalhes, pois nos ‘loteamentos fechados’
os espaços livres de uso público têm acesso controlado.
As áreas non aedificandi precisam constar no memorial descritivo
do projeto do loteamento. Após a aprovação do projeto, os equipamentos
urbanos definidos no memorial descritivo, como vias, praças, áreas destinadas a edifícios públicos e espaços livres de uso comum, não poderão
ter sua destinação alterada pelo legislador. Essas determinações aparecem
mais de uma vez no texto da lei e a reiterada afirmação sobre esse compromisso do loteador demonstra a seriedade com que deve ser tratada essa
exigência legal, apesar dessa ser ignorada ao ser permitida a instalação de
loteamentos fechados.
Como quando a Lei n. 6766/79 foi sancionada, ainda não havia sido
iniciado o processo de municipalização no país, a própria lei federal estabeleceu que ao menos 35% do terreno dos loteamentos, deveriam ser
destinados aos equipamentos públicos e entregues à prefeitura. Instalada
a municipalização com a Constituição Federal de 1988, a Lei n. 9785 de
1999 definiu que a dimensão da área que cada loteamento deve entregar às
administrações municipais será definida por lei local, mediante avaliação
da realidade da cidade.
Ocorre que, muitos loteadores tentam questionar, tanto administrativamente, quanto judicialmente, a obrigatoriedade de reserva da “área
institucional” para o município, especialmente quando o loteamento está
próximo de uma região onde já estão instalados equipamentos comunitários suficientes. Em alguns casos, loteadores oferecem, ao poder público,
áreas do tamanho ou valor correspondente, porém em outra região da
cidade. Uma questão que surge dessa discussão é a possibilidade de aceitar a mudança das áreas institucionais para outro lugar da cidade após a
aprovação do loteamento e a desafetação das áreas públicas localizadas no
interior dos loteamentos já aprovados (OLIVEIRA, 2010).
A posição de Oliveira (2010) é a de que não é possível esse tipo de
negociação sobre as áreas institucionais. A Lei n. 6766/79 tem como objetivo impedir o crescimento desordenado das cidades e, por esse motivo,
traça regras específicas sobre os loteamentos. A definição das áreas institucionais é uma forma de ofertar qualidade de vida aos cidadãos, devi-
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do à existência de locais para a instalação de equipamentos comunitários
que garantam o acesso aos serviços necessários, bem como a direitos essenciais, como a saúde, o transporte, a educação, a segurança e outros.
Para que esses equipamentos sejam instalados, o poder público municipal
precisa ter a propriedade de imóveis onde instalá-los. Mesmo em locais
próximos a áreas dotadas de serviços públicos, não se sabe se, no futuro,
após a ocupação, será importante ter áreas da prefeitura para a instalação
de equipamentos e serviços de uso comum. Os condomínios podem se
desfazer e os bairros se abrirem. Desse modo, é melhor prevenir do que
no futuro haver a necessidade de intervenções mais gravosas do poder
público na região, realizando desapropriações e outras ações.
Para Oliveira (2010), caso o município flexibilize a interpretação da
Lei n. 6766/79 e defina que o loteador pode reservar a área institucional
em local distinto do loteamento, estará incorrendo em descumprimento
da citada lei federal. Se fosse intuito do legislador flexibilizar o cumprimento da previsão de disponibilização de área institucional, este teria estabelecido ressalvas na própria lei federal.
O desembargador Laerte Sampaio, do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, manifestou em seu voto na Apelação Cível n. 836.331-5/0, no
ano de 2008, que a Lei n. 6766/79 impõe uma interpretação sistemática
dos arts. 4°, 17, 22 e 28, reconhecendo a inalienabilidade das áreas institucionais e a transferência destas para o domínio público, devendo o município fiscalizar e respeitar os objetivos da lei. Segundo o posicionamento
do desembargador, a legislação municipal não pode desobrigar a definição de área de reserva e também não pode aliená-las. A não alienação deriva de outra previsão constitucional, que impede que sejam negociados
os direitos fundamentais e é pelas áreas institucionais que muitos desses
direitos são efetivados, como a educação, a saúde e o direito de ir e vir.
Diante do exposto, resta claro que a previsão legal sobre a necessidade de se prever uma área de uso público não deriva de um capricho do
legislador. A definição de espaços para que o município instale equipamentos que sirvam ao atendimento da população é essencial para o planejamento urbano e para uma prestação de serviços satisfatória, que garanta
qualidade de vida.
Ainda que o terreno loteado seja de um proprietário privado, a ocupação deste por diversas pessoas faz com que haja uma demanda de servi-
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ços da prefeitura e esta não pode assumir a responsabilidade de comprar
terrenos em todos os locais onde forem formados novos bairros ou onde
haja a expansão urbana. Sendo assim, para a efetivação da função social
da propriedade, o dono do terreno loteado tem que entregar ao domínio
público as áreas necessárias para a instalação de equipamentos públicos
e ruas. Mesmo havendo uma perda de área disponível para venda como
lote, o loteador não é prejudicado financeiramente, afinal a presença de
equipamentos públicos valoriza os imóveis.
Nos loteamentos fechados, a cultura é a de independência da prefeitura no que diz respeito à prestação de serviços e, por isso, entende-se
que a entrega de áreas para o domínio público é desnecessária. Ocorre
que, segundo a regulamentação existente na atualidade, não há nenhuma
exceção à regra que define a reserva de áreas institucionais e, desse modo,
não tem nada que fundamente o descumprimento do que está disposto na
Lei n. 6766/79. Além disso, a ocupação do espaço urbano deve observar o
interesse da coletividade e não apenas do grupo de pessoas que reside em
um determinado loteamento.
Quanto às ruas, é inquestionável a necessidade dessas, diferente das
áreas institucionais que, para os loteamentos fechados, podem não ter
serventia aos moradores. A questão é que, no que diz respeito às ruas,
além da previsão de entrega destas ao domínio municipal contida na Lei
n. 6766/79, há, também, a garantia constitucional da liberdade de ir e vir,
que impede o controle de acesso a loteamentos. São as vias que fazem com
que o direito de ir e vir seja efetivado em qualquer lugar e, por isso, caso
fosse pensado em dar ao município áreas da mesma extensão das vias
em locais situados fora da parte fechada, não seria resolvido o problema
de livre circulação, pois os cidadãos continuariam impedidos de acessar
determinados espaços.
A irregularidade é percebida pelos próprios loteadores, de modo que
estes, ao aprovar seus empreendimentos, apresentam projetos de loteamentos abertos como bairros tradicionais, sem portarias ou muros, exatamente conforme prevê a Lei n. 6766/79. O fechamento dos empreendimentos é posterior à aprovação pela prefeitura. Esse descumprimento
do que está previsto no projeto também demonstra a não observância
de previsões legais, pois segundo o art. 17 da referida lei, o projeto, após
aprovado, deve ser devidamente cumprido e os espaços livres de uso co-
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mum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação
do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência
do loteador.
A legislação, a fim de garantir o seu cumprimento, criminaliza algumas atitudes e nomeia como crime, por exemplo, dar início a loteamento
ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão
público competente, em desacordo com as leis ou com o ato administrativo de licença, bem como veicular em proposta de comunicação pública
afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento/desmembramento, ocultando alguma fraude.
Em 1999, a lei de loteamentos foi ajustada pela Lei n. 9.785, mas as
alterações foram superficiais e ainda ficaram alguns temas em aberto e
sem o devido tratamento: a disciplina dos condomínios urbanísticos; a
indefinição sobre a infraestrutura exigida dos empreendedores e do poder
público em cada empreendimento; a ausência de regras específicas sobre
regularização fundiária; a incompatibilidade de algumas regras relativas
ao parcelamento do solo com normas ambientais; a desatualização diante
de novos instrumentos aprovados em leis posteriores (ARAÚJO, 2008).
A Lei n. 6766/79 está em vigor até os dias de hoje. Ocorre que as cidades passaram por diversas alterações. A sociedade e as modalidades de
moradia também mudaram e é preciso refletir sobre essas mudanças, verificando o que é positivo e o que gera efeitos negativos. Desse modo, as previsões da Lei n. 6766/79, que já completaram mais de três décadas, estão
desatualizadas. O que têm surgido como propostas para tentar equilibrar
o jogo de interesses da sociedade e o ordenamento jurídico, são normas
locais que visam legitimar as ocupações já estabelecidas no município, ou
seja, que tentam consertar erros e ilegalidades já instalados. Para tentar
solucionar conflitos, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende substituir a Lei n. 6766, abordando aspectos de
responsabilidade territorial.
3. OS CONDOMÍNIOS FECHADOS NA PERSPECTIVA DA LEI N. 4591/64
Uma maneira de justificar a implantação de áreas residenciais fechadas é afirmar que o empreendimento não é um loteamento, mas um
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condomínio, conforme prevê a Lei n. 4591/64. Esses condomínios são
compostos por edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais
pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou comerciais e dotadas da propriedade de uma
fração ideal de uso comum.
Nesses condomínios, não há a necessidade de se reservar área para
o poder público e não existe área pública dentro desses. As áreas comuns
são divididas em frações ideais que pertencem aos condôminos. Por esse
motivo, cabe aos coproprietários zelar por toda a área interna, podendo,
inclusive, cercá-la.
A existência de uma fração ideal e não de uma propriedade absoluta
unificada é o que caracteriza a propriedade condominial. Barbosa e Pimenta (2010) conceituam os condomínios como a possibilidade jurídica
de uma mesma coisa ter sobre si uma pluralidade de titulares, cabendo a
cada um deles igual direito.
Barbosa e Pimenta (2010) esclarecem que o condomínio é um lote,
no qual existem unidades autônomas que compartilham de uma área comum cuja propriedade é compartilhada. Ao condomínio não cabe fechar
ruas e praças externas, de uso público. Somente podem ser cercadas as
áreas internas que são de propriedade privada. Por esse motivo que se entende que a dimensão desses condomínios tende a ser pequena, diferente
do que se vê em alguns loteamentos fechados que chegam a conter mais
de duzentos lotes. Em espaços pequenos, não é necessária a disponibilização de espaços públicos para a instalação de serviços ou de áreas de uso
da população em geral, diferente do que ocorre na formação de extensas
ocupações. Muitos loteamentos fechados se assemelham a bairros, com
duzentos ou mais lotes, e não a condomínios.
Do ponto de vista jurídico, o termo condomínio para identificar loteamentos fechados é impróprio, pois essa modalidade de ocupação não
traduz nenhuma propriedade comum. Exemplos de condomínios são os
terrenos compartilhados ou os edifícios, onde escadas, portarias e corredores são de propriedade comum. O que pode configurar um condomínio
no caso dos loteamentos fechados seria a prestação de serviços administrada pela associação de moradores e financiada pelo rateio feito entre os
beneficiados para o pagamento das despesas, não uma propriedade comum. O termo condomínio é aproveitado nos loteamentos fechados, mas,
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nestes, cada um é dono apenas no seu lote, sem nenhuma propriedade
comum. O elo entre os proprietários dos lotes perpassa apenas a esfera da
participação na associação. Silva (2006) afirma que:
Vale dizer: os tais “loteamentos fechados” juridicamente não
existem. Não há legislação que os ampare, constituem uma
distorção e uma deformação de duas instituições jurídicas:
do aproveitamento condominial de espaço e do loteamento
ou do desmembramento. É mais uma técnica de especulação
imobiliária, sem as limitações, as obrigações e os ônus que
o direito urbanístico impõe aos arruadores e loteadores do
solo (SILVA, 2006, p. 352).
Frei (1998) cita como forma de se referir à modalidade de uso do
solo em questão, os termos “loteamentos especiais”, “loteamentos em condomínio”, “condomínios horizontais” e “condomínios especiais”. O uso do
termo ‘condomínio’ é muito comum, mas, para Andrade (2002), usar a
expressão ‘loteamento’ fechado é mais adequado, pois não há propriedade
condominial, existem lotes comuns cujos moradores optaram por adotar
o sistema de fechamento através de cancelas e contratação de segurança e
outros serviços privados.
Para o entrevistado para esse trabalho, Milton Moura, morador de
um bairro que era aberto e se fechou, a maior parte das pessoas desconhece as irregularidades dos ‘falsos condomínios’, como ele chama os loteamentos fechados.
Manetta, empreendedor imobiliário entrevistado, aponta que, caso
fossem ser feitos condomínios seguindo a Lei n. 4591/64, haveria vários problemas que são evitados pelo modelo adotado atualmente. Manetta destaca a dimensão dos loteamentos, que fogem do perfil da Lei n.
4591/64, a necessidade de se tirar a documentação do imóvel sob a forma
de condomínio (escritura, habite-se) e a obrigação de se negociarem casas
prontas, impedindo o morador de construir uma casa, conforme suas necessidades particulares.
Julio Grilo, morador de condomínio, ao ser entrevistado diz que, o
que há hoje precisa ser regulamentado para evitar abusos, como o controle
de circulação (em alguns condomínios apenas exige-se a identificação dos
transeuntes; em outros, há o impedimento do acesso, caso a pessoa não
saiba indicar onde vai e seja devidamente liberada por algum morador).
Ele acredita que, se não houvesse abusos, as pessoas não veriam nenhum
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problema na formação de associações para privatização de serviços, ao
contrário, as pessoas aprovariam, pois o Poder Público poderia dedicar-se
às áreas de maior vulnerabilidade.
As diferenças mais centrais entre o condomínio e o loteamento são:
no condomínio, o proprietário adquire uma área de um terreno e uma fração ideal do mesmo, cujo uso é comum aos demais proprietários; no loteamento, cada proprietário adquire um lote desvinculado de qualquer outro
proprietário de imóvel no entorno. No condomínio, as vias de circulação
interna são privadas, sendo que cada proprietário tem uma fração ideal
destas e das outras áreas de uso comum; nos loteamentos, as vias internas
são entregues ao domínio do poder público logo que o empreendimento
é registrado (além das ruas, as áreas de reserva institucional também são
públicas). Como o terreno do condomínio é todo privado, a manutenção
deste deve ser feita pelos coproprietários e estes podem restringir o acesso às partes internas; já, nos loteamentos, as vias internas são públicas,
devem ser mantidas pela prefeitura e são de uso comum do povo, não
podendo ter o acesso restringido (BARBOSA; PIMENTA, 2010).
Nos condomínios, deve haver uma convenção que oriente a relação
entre os proprietários e a administração das áreas comuns. Essa convenção tem que ser registrada em cartório e deve conter a assinatura de representantes de pelo menos 2/3 das frações ideais. Para a administração
e manutenção das áreas comuns, a convenção pode prever a cobrança de
taxas dos condôminos.
A convenção pode tratar de quaisquer temas de interesse dos condôminos e deve conter alguns elementos previstos em lei, bem como a
discriminação das partes de propriedade exclusiva e as do condomínio, o
modo de usar as coisas e serviços comuns, encargos, forma e proporção
das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio, modo de
escolher o síndico e suas atribuições, formas de contribuição para o fundo de reserva, quorum para votações, modo e prazo para convocação de
assembleias.
Os loteamentos fechados também estabelecem associações de moradores para zelarem pelos serviços contratados privadamente e pelo espaço. Ocorre que nesse caso, o documento que estabelece as regras a serem
cumpridas na área interna do loteamento não segue as normas condominiais, já que, por exemplo, não tem como estar previsto na convenção
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nada a respeito das frações ideais, pois estas não existem. As áreas de uso
comum são de uso público e não pertencentes a alguns coproprietários.
Os ‘condomínios’ nos loteamentos fechados não são condomínios, são associações de moradores para a contratação de serviços comuns.
Manetta relata que, quando faz os loteamentos, ele já apresenta aos
compradores de lotes um contrato assumindo a participação na associação de moradores. Os empreendimentos do Manetta têm as seguintes características: há áreas privadas para moradores, áreas de propriedade da
associação e áreas determinadas como públicas, conforme a lei n. 6766/79
(ruas e áreas institucionais). Desse modo, as áreas da associação são as
de uso comum dos moradores associados, mas não são de propriedade
comum dos moradores, pertencem à pessoa jurídica formada pela associação. O próprio Manetta chama os empreendimentos de bairros, pois
compreende que são loteamentos e não condomínios. Ocorre que esses
‘bairros’ têm os serviços ofertados privativamente por uma associação que
conta com áreas de uso exclusivo, sem descaracterizar a presença de áreas
públicas cujo acesso teria que ser livre, mas é restrito e controlado por
serviço de segurança privada.
Para José Afonso da Silva (1998), a Lei n. 4591/64 é generalista e não
traz algumas especificações. Assim, os empreendedores usam de margens
flexíveis da norma para cometer abusos. A Lei sugere que os condomínios
tratam de pequenas vilas e conjuntos de casas comercializadas já construídas, visando possibilitar o aproveitamento de áreas de pequena dimensão
localizadas no interior de quadras sem arruamento, porém não especifica
uma dimensão máxima para um condomínio. Essa ideia de condomínio
traçada pela lei destoa do que se vê na realidade: enormes loteamentos,
cujos lotes são comercializados sem nenhuma construção para que os
compradores construam suas casas como desejarem.
A previsão de criação de condomínios urbanísticos contida no Projeto da Lei de Responsabilidade Territorial, 3057/2000, considera vários
conceitos da Lei n. 4591/64, especialmente no que diz respeito à relação
entre os condôminos. Ocorre que, apenas pela Lei n. 4591/64, não há
como justificar o fechamento de áreas enormes, aprovadas como loteamentos e que não são compostas por nenhuma fração ideal em situação
de copropriedade. Mesmo após eventual aprovação do Projeto de Lei n.
3057/2000, ainda não são solucionados diversos conflitos envolvendo os
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loteamentos fechados (o próximo capítulo aborda essas questões).
A Lei de uso do solo de Nova Lima, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sancionada em 2007, tenta legitimar os loteamentos fechados como condomínios. Para isso, dispõe que são considerados
condomínios horizontais as divisões de imóveis em unidades autônomas
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas
de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de
domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio.
A lei de Nova Lima refere-se aos loteamentos fechados como condomínio horizontal e estipula uma dimensão máxima de 200.000 m² (duzentos mil metros quadrados) para empreendimentos desse tipo, ponto
que Silva (1998) destaca como falha da Lei n. 4591/64. Ocorre que, apesar
de haver essa previsão na legislação local, na prática, em Nova Lima, os
bairros fechados continuam sendo aprovados como loteamentos, seguindo a Lei n. 6766/79, não como condomínios. Além disso, uma dimensão
de 200.000 m² (duzentos mil metros quadrados) impacta na cidade, pois
é uma área bastante extensa, do tamanho de um bairro com uma média
de 200 (duzentos) lotes de mil m². Enfim, a lei novalimense aproveita da
generalidade e flexibilidade da Lei n. 4591/64, regulamentando os bairros
fechados e a segregação de forma camuflada, por trás da concepção de
ocupação do solo de modo condominial.
Após analisar a lei de loteamentos, 6766/79, a lei de condomínios,
4591/64, e verificar como estas são utilizadas para justificar o fechamento
de áreas residenciais, o próximo tópico aborda os questionamentos quanto à constitucionalidade dos loteamentos fechados.
4. OS LOTEAMENTOS FECHADOS
Os loteamentos fechados são exemplos de privatização das ruas e
demais espaços públicos, transformados em produtos que refletem os desejos do mercado e de uma classe ansiosa por ter qualidade de vida e controle dos serviços e espaços que acessa.
A formação dos loteamentos pela disposição do arruamento já indica que estes tendem a ser isolados e fechados. Os projetos dos loteamentos
já demonstram a intenção de restringir a circulação interna. Normalmente, esses têm os fundos dos lotes colados uns aos outros, de modo que o
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próprio muro das casas sirva de muro do loteamento. Além disso, as ruas
não têm uma intenção de conexão, apenas levam até a porta das casas e
terminam em pontos sem saída, indicando claramente a falta de interesse
em conectar o loteamento ao restante da cidade. Apenas uma rua do loteamento costuma ser conectada a uma via livre do município.
Apesar da oferta de serviços, os loteamentos fechados são de uso especialmente residencial e regidos por convenções e contratos que impõem
códigos de conduta e responsabilidades coletivas. Entre essas responsabilidades estão o pagamento dos custos de manutenção e o estabelecimento
de um modelo de gestão próprio (SILVA, 2009). Há o desenvolvimento
de um modelo de gestão do espaço e de serviços fundado no mercado,
influenciado por processos de neoliberalização, traduzidos pela interferência do mercado no Estado, disponibilizando o que o Estado não oferta
ou melhorando o que seria garantido pelo sistema público.
Como muitos loteamentos fechados ficam distantes do centro das
cidades, se os lotes não garantissem serviços e exclusividade, preservando
apenas para si o direito de controle de uso de suas áreas, talvez não fossem
ocupados pelas classes sociais mais privilegiadas. Se formariam periferias
possivelmente ocupadas por pessoas de baixa renda que não dispõem de
recursos para comprar imóveis próximos das áreas dotadas de muitos serviços. É a exclusividade na circulação e no uso dos serviços que valoriza os
lotes de áreas fechadas. A estruturação do loteamento deriva da ação dos
empreendedores e da associação e seu custo é repassado pelo mercado ao
consumidor final do lote, encarecendo-o. Se não fosse a estrutura privada,
seriam comercializados terrenos baratos, para pessoas de classes sociais
baixas.
Para a instalação de empreendimentos imobiliários em áreas tipicamente periféricas, cabe aos agentes imobiliários promoverem esses espaços. Silva (2009) aponta que o fenômeno dos loteamentos fechados representa um possível início à inversão do padrão de ocupação historicamente
definido como centro – periferia, criando novas centralidades.
Como uma forma de negociar com o Poder Público uma autorização
ou, simplesmente, uma aceitação tácita do fechamento dos loteamentos,
os empreendedores imobiliários usam da contratação de prestadores de
serviços privados afirmando que, agindo assim, desoneram as prefeituras
da prestação de serviços e ainda somam recursos aos cofres públicos pelo
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recolhimento de IPTU dos lotes. Diante do cenário econômico competitivo dos municípios, as administrações municipais acabam cedendo aos
interesses do mercado.
Quanto aos reflexos da instalação de associações de condomínios na
área urbana, ainda que haja diversos pontos negativos, empreendedores
apontam vantagens tanto para eles quanto para a administração pública.
Os primeiros ganham com a disponibilização de um produto de mercado
de sucesso e voltado para as classes mais abastadas. A prefeitura ganha
com o recolhimento de taxas e impostos, além da possibilidade de se abster de algumas de suas responsabilidades.
Quanto aos pontos negativos, um muito citado é a contrariedade a
princípios, como o da cidadania, o da igualdade e o da vida em comunidade, que compõem a cidade democrática. Silva (2009) complementa que
os loteamentos fechados sugerem a fragmentação espacial e o aumento
do desequilíbrio entre o que está dentro e fora dos muros. As pessoas que
compõem as classes sociais mais altas, ao privatizar seus espaços, acabam
mantendo as pessoas das classes menos privilegiadas presas a um lugar,
sem a mesma dinâmica de movimentação (BOURDIEU, 1999).
Wacquant (1999) faz uma análise mais profunda dos efeitos da privatização de serviços ao analisar que limitar os usuários dos serviços
públicos às classes mais baixas pode provocar uma alteração no tipo de
serviços prestados, reforçados pela privatização. Os serviços podem ser
convertidos em instrumentos de vigilância e de polícia de uma população que tende a manter-se nos enclaves degradados que lhe são ofertados,
acentuando o isolamento e a estigmatização de seus usuários. Além disso,
pode acontecer uma acomodação do Poder Público, de modo que este não
se sinta mais na obrigação de atender a determinadas políticas e torne a
população refém de práticas privativas de prestação de serviços que são de
competência municipal.
Segundo planejadores urbanos, geógrafos e cientistas sociais, o aspecto mais discutido quanto aos loteamentos fechados é a segregação
socioespacial ou autossegregação (MENDONÇA; COSTA, 2008), mas é
necessário abordar também a governança municipal desses espaços, já
que os municípios aprovam a instalação desses loteamentos geridos por
associações particulares sem que haja uma regulamentação específica
capaz de zelar pela efetivação do direito à cidade. O que se vê é a frag-
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mentação do espaço e do planejamento, fruto das atividades dos grandes
empreendedores imobiliários na construção de “condomínios”/loteamentos de luxo fortificados, comercializados sob a promessa de prestação de
serviços privados e de qualidade (BOTELHO, 2007).
Se, como afirma Andrade (2001), a cidade ideal, do ponto de vista
dos valores públicos e democráticos, é a que propicia a convivência entre
os diferentes nos seus espaços públicos, os condomínios caminham em
sentido contrário a essa possibilidade de encontro, reforçando a segregação.
Barbosa e Pimenta (2010) dispõem que a questão da segregação provocada pelos condomínios é assunto de polícia, pois cabe aos profissionais
de segurança pública zelar pela paz e o cumprimento da lei. Se um policial, enquanto agente do Estado, parar um transeunte em via pública sem
um motivo aparente, este incorre em abuso de autoridade. Diante disso,
como justificar um segurança particular inferir a intimidade de alguém e
seu direito de ir e vir em via pública, se esse comportamento é vedado até
mesmo ao policial? Nesse caso, caberia ao policial agir em prol do cidadão
que teve sua intimidade e seu direito de ir e vir lesado. Mas não é isso que
ocorre nos loteamentos fechados. Além disso, Barbosa e Pimenta (2010)
ressaltam que as ações de segurança pública não podem ser transferidas
pelo Estado a particulares.
Na Constituição Federal, consta que a segurança é um dever do Estado, não podendo este abrir mão de ofertar esse serviço, de modo que,
mesmo um loteamento sendo fechado, o Estado não pode, simplesmente, eximir-se do compromisso com esse serviço estabelecido como uma
obrigação constitucional. No mesmo sentido, a segurança, por ser um
direito fundamental, caracteriza-se como indisponível, inalienável, universal e, por isso, os cidadãos também não podem abrir mão desse direito
de responsabilidade do Estado. Sendo assim, ainda que sejam estabelecidos acordos tácitos entre as associações condominiais e as prefeituras,
eximindo a administração municipal de alguns serviços na parte interna
dos loteamentos fechados, a segurança e demais direitos fundamentais
são inegociáveis. Também são direitos fundamentais, cujo cumprimento
pelo poder público é obrigatório, e a sociedade não pode abrir mão: a
igualdade, a liberdade, a intimidade, a honra, o direito de ir e vir, a livre
manifestação da vontade de se associar e de se manter associado.
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A expansão do número de condomínios nas cidades sejam grandes,
médias ou pequenas demonstra como o mercado de loteamentos fechados e de administração de condomínios é lucrativo. Caso não fosse, não
haveria interesse de incorporadores imobiliários na produção desses empreendimentos. Além disso, os próprios incorporadores já dão os primeiros passos para a formação das associações e empresas especializadas na
gestão e na prestação de serviços exclusivos.
Desse modo, desenvolve-se um conflito, relacionado à forma de
como lidar com um produto de mercado ilegal, porém aceito pela sociedade, especialmente as classes sociais médias e altas: como a governança
municipal se coloca frente a esse impasse?
Diante do explanado sobre os loteamentos fechados, importante discutir a função das associações de moradores nesse contexto de privatização de serviços e do acesso a direitos.
5.ASASSOCIAÇÕESDEMORADORESEAGESTÃODOSCONDOMÍNIOS
As associações de moradores, enquanto representantes dos interesses de seus associados, assumiram a função de gestoras da prestação de
serviços privados nas áreas de abrangência das suas ações. Para tanto, é
formado um sistema particular de gestão do espaço, a fim de garantir a
total exclusividade do acesso aos benefícios proporcionados pela privatização.
As associações são criadas a partir da manifestação da vontade da totalidade dos moradores em se associar, tendo em vista benefícios comuns.
Um contrato é firmado, confirmando a livre associação, os compromissos
da entidade gestora e dos associados, como o prestação de serviços e o
financiamento destes.
Apesar de não haver uma finalidade de se obter lucro, as associações rateiam entre os moradores os custos de sua manutenção, como os
necessários para o pagamento dos serviços realizados. Desse modo, a associação pode ingressar na justiça com ações de cobrança frente aos associados que não pagam suas taxas, conforme estabelecido no estatuto.
Esse pagamento torna-se obrigatório a partir da manifestação da vontade
de se associar e a não quitação dos débitos configura enriquecimento sem
causa, no qual a pessoa se beneficia dos serviços, mas não contribui para
a manutenção destes. Os associados também podem questionar na justiça
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os serviços da associação.
As associações possuem um estatuto que contém as seguintes informações que regem as relações entre os associados (art. 14 do Código
Civil): a denominação, os fins e a sede da associação; os requisitos para a
admissão, demissão e exclusão dos associados; os direitos e deveres dos
associados; as fontes de recursos para sua manutenção; o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; as condições para
a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; a forma de
gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Os associados reúnem-se para participarem da gestão e para definirem o estatuto,
bem como o regulamento interno, instrumento que pode definir regras
de convivência.
Os incisos XVI a XXI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988
tratam das associações e dispõem que é livre a formação destas para fins
lícitos, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Além
disso, ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Esses incisos são importantes, pois as associações de condomínios
fechados normalmente não aceitam que os moradores recusem-se de
participar dos rateios e de serem filiados. Em Nova Lima, município da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, esse problema é muito comum,
principalmente em bairros que decidiram se fechar após um tempo de
existência como abertos. O bairro Ouro Velho é exemplo desse conflito.
Antônio Tomazi, sociólogo e morador do bairro desde quando o
mesmo não era fechado, relata que fazia parte da antiga Associação de
Moradores do Bairro Ouro Velho, formada para conseguir melhorias junto ao poder público, como o fornecimento de água pela Copasa. Segundo
ele, quando decidiram fechar o bairro, foi formada uma nova associação,
a “Moradores do Condomínio Ouro Velho”, que se estabeleceu sem a assinatura de vários moradores, por não desejarem o fechamento das vias
e a privatização de serviços. Mesmo sem a aprovação da totalidade dos
moradores, a associação começou a cobrar taxas condominiais de todos,
alegando a contratação de serviços.
Antônio Tomazi e outros moradores formaram uma outra associação, nos moldes da antiga, chamada de “Amigos do Bairro Ouro Velho”.
Os membros dessa associação não contribuem para o rateio e pagamento
de serviços privados, pois nunca se associaram e não têm interesse em
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privatizar o espaço interno do bairro ou qualquer serviço. Esse segundo
grupo busca, junto ao Poder Público, a realização dos serviços necessários. Importante frisar que a formação de ambas as associações é feita da
mesma forma, apenas mediante registro em cartório.
Diante desse conflito, a associação condominial entrou com ações na
justiça cobrando dos moradores que não pagam o condomínio. A decisão
judicial em Primeira Instância para todos os processos que já foram sentenciados determinou o pagamento da taxa de condomínio e considerou
que os moradores estavam tendo enriquecimento ilícito, já que se beneficiavam dos serviços e não pagavam por eles. Tomazi argumenta que ele
paga os impostos da prefeitura e é esta que tem a responsabilidade pelos
serviços. De fato, a prefeitura não pode se eximir de suas competências
legais, de modo que, se procurada por munícipes, deve atendê-los, sejam
eles moradores de bairros fechados ou abertos, principalmente por não
haver na legislação nada que legitime a privatização dos espaços e serviços
pelas associações condominiais.
Analisando os incisos do art. 5º da Constituição Federal, que falam
sobre as associações, fica claro que ninguém é obrigado a associar-se, nem
a se manter associado. Sendo assim, não há o que se falar em enriquecimento ilícito, mas em não adesão à associação, direito garantido pela
Constituição. Não houve também a manifestação da vontade, princípio
básico cujo cumprimento é exigido em contratos. Pelo contrário, houve
manifestação explícita da vontade em não se associar e não contratar.
Lopes (2008) afirma que a introdução de inovações em loteamentos, como a criação de regime condominial entre os moradores, requer
a concordância da unanimidade dos proprietários de lotes. Sendo assim,
deve-se considerar a previsão constitucional de que não há como compelir uma pessoa a se associar.
Manetta e Valéria Amaral, empreendedores imobiliários entrevistados durante esta pesquisa, afirmam que, nos empreendimentos realizados
por eles, o contrato de compra e venda contém cláusulas que retratam a
obrigação de se associar e a impossibilidade de desassociação. Analisando
essas cláusulas contratuais diante do texto constitucional, pode-se entender que estas são inconstitucionais.
Ao serem questionados sobre as inconstitucionalidades envolvendo
os condomínios/loteamentos fechados, ambos empreendedores imobiliá-
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rios sugerem que os condomínios representam o exercício pleno do direito à cidadania, pois as associações, ao representarem os moradores que rateiam os custos dos serviços contratados, fazem com que estes participem
diretamente da gestão. Por outro lado, Moura (2006) aponta que a proliferação de ideologias individualistas de cidadania nem sempre propõem
uma convivência pacífica entre diferentes. Sem a superação das diferenças
é difícil imaginar uma sociedade que realmente exerça a cidadania, já que
esta deveria se dar entre iguais e buscar os interesses coletivos.
Moura (2012) destaca que loteamentos ou ocupações populares irregulares também contam com o apoio de associações de moradores para
brigarem pelos seus interesses. Estas já conseguiram importantes transformações por parte de agentes governamentais na formação de políticas
para regularizar áreas que antes eram consideradas ilegais. Quando se trata de ocupações populares, as associações de moradores são consideradas
como símbolos de luta pelos direitos, representantes dos interesses da coletividade e instrumentos de cidadania. Por outro lado, quando se observa
a atuação das associações de condomínios fechados, compreende-se que
essas atuam tendo em vista o interesse de poucos, desconsiderando a sociedade em geral e não avaliando os impactos sistemáticos de suas atuações. Essas associações podem ser compreendidas como classistas.
As associações de condomínios visam concretizar direitos do grupo
que ela representa e têm um caráter territorial, identificando determinada
fatia do espaço urbano. Isto não quer dizer que a associação apropria-se
privativamente desse espaço ou que pode desconsiderar as demais áreas
do município, bem como obrigar moradores a se tornarem associados.
O direito à cidadania pressupõe o respeito aos direitos fundamentais
de todos, compreendendo que a comunidade é formada por iguais. Os direitos de uns não podem lesar os de outros. Uma associação que constrange os moradores para que esses se associem e contribuam financeiramente
não representa o exercício da cidadania.
A manifestação da vontade aqui é feita no momento de compra do
imóvel: só compra, se tiver interesse em se associar. Ocorre que essa compra pode ser considerada como proveniente de uma venda casada, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 39, inciso I dispõe
que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
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fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos. Diante disso, condicionar a venda de um imóvel
à obrigação de associação fere a liberdade de associação e o Código de
Defesa do Consumidor.
Em Lagoa Santa, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Lei n. 2759/2007 exige a anuência de apenas 70% (setenta por cento) dos moradores para criar uma associação. Ocorre que, se apenas 70%
(setenta por cento) optarem pela formação da associação, não se pode
obrigar os 30% (trinta por cento) de moradores restantes a se associarem. O problema é que não tem como excluir esses 30% (trinta por cento)
de alguns dos serviços prestados pela associação. Uma vez que existe um
sistema de segurança privada nas ruas, por exemplo, esse serviço atende
a todos e não apenas aos associados. Se é disponibilizado um serviço privado para cuidar das ruas internas, em princípio, esse serviço beneficia
todos os moradores. Por esse motivo, os outros 30% (trinta por cento)
que não se associaram têm sua manifestação de vontade lesada, sentem-se
pressionados a se associarem para não serem acusados de enriquecimento
ilícito, devido aos benefícios recebidos sem pagar por eles.
No caso da administração municipal de Lagoa Santa, esta recebe pela
concessão de uso da área fechada e administrada privadamente e ainda
cobra os IPTUs referentes aos espaços concedidos. Essa transferência de
recursos ao município é uma forma de zelar pelos interesses coletivos,
pois a prefeitura passa a ter condições de investir melhor em áreas carentes. De todo modo, ainda que os recursos recebidos das associações
de condomínios não sejam diretamente aplicados nas regiões fechadas,
todos os moradores são beneficiados, pois, ao melhorar a qualidade de
vida na cidade como um todo, os benefícios refletem na totalidade dos
munícipes. Mesmo diante disso, Saulo Neves, presidente da Associação do
Condomínio Bougainville, em Lagoa Santa, ao ser entrevistado, diz achar
abusivo pagar IPTU, concessão de uso e ainda zelar pelas vias internas,
pois, para ele, não há benefício direto da prefeitura para o condomínio.
Já, para Valério Márcio, diretor de regulação urbana do mesmo município, ao ser entrevistado para esta pesquisa, afirmou que o pagamento
da concessão de uso e do IPTU são válidos, pois há um benefício direto
ao condomínio, benefício este que é a razão da existência do contrato de
concessão: o fechamento e uso exclusivo de determinado espaço público.
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Valério diz ainda que esse pagamento é uma forma de contrapartida pela
garantia de um direito individual de uso que seria de uso comum do povo.
Além disso, não há nenhuma regra que obrigue um bairro ou loteamento a se fechar, pelo contrário, para que a concessão de uso seja firmada
deve haver manifestação concreta do interesse por parte dos moradores
ou empreendedores. Se não desejarem a concessão, basta manter o espaço
aberto e o Poder Público assumirá os serviços.
As formas de pensar sobre o pagamento do IPTU e da concessão de
uso descritas por Saulo e Valério demonstram como associações e administração municipal percebem de modo diferente a privatização de serviços e do espaço. Para as associações, o município é o maior beneficiado, já
que ganha mais recursos e deixa de ter a necessidade de investir em parte
de seu território. Para a administração local, as associações são as mais
beneficiadas, já que conseguem garantir a exclusividade de acesso às áreas
de sua responsabilidade e contratam os serviços conforme seus anseios
particulares. Além disso, apenas no discurso de Valério surge a figura do
interesse público. Saulo não mencionou em nenhum momento como o
privilégio do controle de acesso ao condomínio impacta negativamente
na cidade. Enquanto isso, Valério pontuou que o pagamento dos IPTUs e
da concessão de uso são uma forma de angariar mais recursos para a Prefeitura como uma contrapartida aos efeitos negativos dos condomínios,
capaz de garantir verba para efetivar o interesse público.
Valéria Amaral, empreendedora imobiliária entrevistada, reconhece
que o loteamento fechado onera a pessoa que deseja comprar um imóvel,
inclusive, ela afirma que percebeu, em alguns de seus empreendimentos,
que se fossem abertos ela teria tido mais facilidade de vender os lotes, pois
certos compradores desistem de fechar o negócio para não se vincularem
a uma associação da qual entendem não precisar, afinal os serviços podem
e devem ser prestados pela prefeitura, a quem pagam os impostos.
As associações existem para reger a relação entre condôminos e as
prestadoras de serviço. Ao ser entrevistada, Dona Maria Gonçalves, liderança comunitária de Nova Lima, conta que as associações de moradores
dos bairros abertos trabalham em conjunto em busca de melhorias para
toda a cidade. Nesses casos, tem-se em vista a cidadania e o direito à cidade conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade.
Dona Maria relata que as associações de condomínio defendem apenas
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interesses dos seus associados e cita o caso de quando os bairros do entorno do Ouro Velho demandaram a instalação de um ponto de apoio da
Polícia Militar perto da via de acesso aos bairros da região, pensando na
melhoria da segurança para todos. Enquanto isso, na contramão dessa lógica, a Associação do Condomínio Ouro Velho buscava autorização para
fechar suas vias e implantar sistema de identificação de pessoas, controlando o acesso de transeuntes e garantindo a segurança, exclusiva, dos
moradores do perímetro fechado, ao preço da liberdade de circulação dos
demais cidadãos.
Valério Márcio afirma, também, que percebe nitidamente, nas discussões feitas com associações de moradores de bairros e de condomínios, uma diferença no público alvo dos discursos e demandas: bairros
apresentam demandas coletivas e os condomínios, demandas exclusivas.
Essas narrativas contrapõem-se ao posicionamento citado acima. Manetta acha que a participação de moradores de condomínios nas associações
é reflexo do exercício da cidadania e de uma gestão participativa. Ocorre
que participação cidadã é, como a descrita por Dona Maria, para todos,
universal, não excludente ou individualista.
O que se percebe, hoje, é que os condomínios fechados têm surgido
por razões muito distintas das que levaram ao surgimento desse modelo
de ocupação e gestão do solo nos anos 1980. No começo, como descreve
Julio Grilo, as pessoas adquiriam lotes em locais distantes dos grandes
centros no intuito de ter qualidade de vida e tranquilidade por um preço
mais acessível e em um lugar próximo à natureza. Devido à distância do
centro das cidades, os próprios moradores organizavam-se para a prestação de serviços e melhorias que a administração municipal não estava disposta a ofertar prontamente. Os moradores apenas se organizavam para
prestar serviços após procurarem o poder público e obterem uma resposta
negativa. Não havia uma orientação inicial de que os moradores agiriam
de forma independente da administração pública. Não existia o interesse
na exclusividade ou na limitação do acesso aos bairros.
Hoje, o que acontece é a venda de imóveis cercados e dotados de
portarias que garantem a exclusividade por meio do controle de acesso
às áreas internas. O marketing do empreendimento gira em torno dessa
homogeneização social. A associação gestora de serviços surge não para
suprir a ineficiência da prefeitura, esse argumento é um mero discurso,
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porque as administrações municipais não podem se eximir das suas responsabilidades, por isso as associações de moradores de bairros abertos
organizam-se para demandar o cumprimento das obrigações do poder
público. A associação de condomínio surge como prestadora de serviços
para que a prefeitura não se manifeste contra a ilegalidade do fechamento
de vias, como uma contrapartida: o poder público não questiona a ilegalidade do fechamento de vias e a associação não demanda serviços.
Diante disso, resta claro que não há uma real necessidade de formação da associação para prestação de serviços. Esta se forma por uma
escolha que deve ser feita por todos os moradores, podendo ser desfeita
a qualquer tempo, prezando-se pela liberdade de associação. A questão é:
por que as pessoas estão escolhendo se associarem e privatizarem espaços
e serviços? Por que as pessoas estão adotando o produto proposto pelos
condomínios fechados?
Atualmente, os processos neoliberais transformaram as associações
em empresas que gerenciam os mais diversos serviços e controlam a circulação nas áreas internas exclusivas sob o argumento de que somente
deve se beneficiar dos serviços quem paga por eles, não havendo razão
para pessoas de fora circularem. Nesse contexto, o Estado tornou-se um
coadjuvante, cuja responsabilidade esbarra nas portarias de entrada dos
condomínios. O importante é manter a empresa chamada associação funcionando, zelando pelos interesses particulares de seus associados e controlando as intervenções estatais no interior da sua área de abrangência.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi exposto no presente artigo pode-se notar que
as administrações municipais têm buscado estratégias para legitimarem a
ocupação do espaço por loteamentos fechados.
Atualmente, não há uma legislação que regulamente o fechamento
de ruas e a privatização de áreas de reserva institucional. As leis, como
a Lei 6766/79, que estão em vigor dispõem sobre a instalação de loteamentos abertos, integrados à complexidade urbana e que visam o pleno
exercício do direito à cidade.
A Lei de 4591/64, sobre condomínios, segue nesse mesmo sentido,
de não intervenção no contexto da ocupação urbana, mas a instalação de
empreendimentos pontuais, pequenos, com o intuito de aproveitar áreas
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de fundo de quarteirões, vielas, etc.
Apesar das leis retro mencionadas terem sido elaboradas em outro
contexto de ocupação do espaço, pois datam de períodos nos quais as
manchas urbanas eram dispostas de maneira diversa do que se tem hoje,
ambas já passaram por adaptações e não contraria a norma mais recente
sobre o assunto, o Estatuto da Cidade, 10257/2001.
O Estatuto da Cidade é resultado das definições constitucionais sobre a política urbana e os direitos fundamentais, ou seja, é orientador de
todas as normas sobre a cidade. Desse modo, qualquer nova lei sobre o
assunto deve seguir as suas precisões gerais (Planos Diretores Municipais,
os Códigos de Obras, etc.).
Desse modo, resta um desafio às administrações locais de driblar as
ilegalidades dos empreendimentos fechados e seus reflexos negativos na
ocupação das cidades.
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RESUMO:
Este estudo, por intermédio de pesquisa bibliográfica, propõe-se a debater o posicionamento de
Dworkin quanto ao papel da revisão judicial em um
Estado Democrático, bem como a importância desse
controle para a efetivação dos direitos fundamentais.
Para se analisar qual papel a revisão judicial assume
na teoria do referido autor, será analisado o modelo
democrático de parceira, a fim de construir a ideia
de que o mecanismo de revisão judicial se demonstra
compatível com a democracia de parceria e essencial
para que haja um governo justo, promovedor dos direitos fundamentais, fortalecedor dos princípios democráticos e assegurador dos direitos das minorias.
ABSTRACT:
This study, through a bibliographical research, proposes to debate the position of Ronald
Dworkin regarding the role of judicial review in a
Democratic State, as well as the importance of this
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control for the realization of fundamental rights. In order to analyze the
role of judicial review in the author’s theory, the democratic model of
partnership will be analyzed to construct the idea that the judicial review
mechanism is compatible with partnership democracy and essential for
a just government, which promotes fundamental rights, as a means of
strengthening democratic principles and, above all, ensuring the rights of
minorities.
RESUMEN:
Este estudio, por intermedio de investigación bibliográfica, se
propone debatir el posicionamiento de Dworkin en cuanto al papel de la
revisión judicial en un Estado Democrático, así como la importancia de
ese control para los derechos fundamentales. Para analizar qué papel la
revisión judicial asume en la teoría de dicho autor, se analizará el modelo
democrático de asociación, a fin de construir la idea de que el mecanismo
de revisión judicial se demuestra compatible con la democracia y esencial
para que haya un gobierno justo, promotor de los derechos fundamentales, democráticos y asegurador de los derechos de las minorías.
PALAVRAS-CHAVE:
Democracia, Revisão Judicial, Igualdade, Liberdade, Ronald Dworkin.
KEYWORDS:
Democracy, Judicial Revision, Equality, Freedom, Ronald Dworkin.
PALABRAS CLAVE:
Democracia, revisión judicial, igualdad, libertad, Ronald Dworkin.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa propõe-se a debater, a partir de uma análise descritiva e bibliográfica, o papel da revisão judicial em um Estado Democrático na perspectiva do filósofo americano Ronald Dworkin. Para iniciar o debate sobre a referida problemática, torna-se necessário analisar,
primeiramente, o modelo democrático na teoria do autor e suas diversas
vertentes, bem como qual o seu melhor modelo de democracia. Feitas es-
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sas análises, será debatido qual o papel a revisão judicial assume em uma
democracia para se debater, em último lugar, a importância da revisão judicial em um estado democrático, sob a perspectiva de Ronald Dworkin.
Levando em consideração toda a trajetória de pensamento do filósofo,
com relação à democracia e revisão judicial, faz-se importante salientar
que, nesta obra, será utilizado o último e mais novo entendimento do
autor a respeito do assunto, compreendida também como a sua segunda
fase de pensamento, demonstrados principalmente nas obras A Raposa e
o Porco-Espinho, A Virtude Soberana, O Direito da Liberdade: uma Leitura
Moral da Constituição, Levando os Direitos a Sério.
Na obra A Raposa e o Porco Espinho (2014), Dworkin critica o posicionamento padronizado e neutro da maioria dos filósofos e cientistas
políticos ao definirem uma direção neutra e padronizada da democracia,
no sentido desta ser o simples governo de acordo com a vontade da maioria expressa por meio de eleições razoavelmente frequentes com sufrágio
quase pleno, realizadas após debates políticos com liberdade de expressão,
bem como de imprensa (DWORKIN,2014). Segundo o autor, se adotássemos este posicionamento, incorreríamos em dilemas.
Na mesma obra, Dworkin apresenta dois modelos de democracia:
o modelo maioritário, também chamado de procedimental, bem como o
modelo co-participativo, de parceria, também chamado de democracia
substancial. O autor opõe-se ao modelo maioritário de democracia sob a
ideia de que a vontade da maioria nem sempre produz resultados justos
em uma sociedade. Ao contrário, esse modelo não produz a liberdade e
a igualdade política tão almejada em sua teoria. Neste sentido, Dworkin
defende o modelo de democracia co-participativa ou de parceria, sob o
argumento de que este modelo promove o ideal substancial de igualdade
política.
Após apresentada a teoria do autor quanto ao modelo democrático, importante se faz apresentar qual o papel da revisão judicial na teoria
adotada por Dworkin. O modelo maioritário de democracia rejeita por
completo a ideia de revisão judicial das decisões pelo poder judiciário.
Essa rejeição pode ser visualizada em razão do método de revisão judicial
não ser democrático. Entretanto, veremos que não é a esta argumentação
que Dworkin se filia.
Na teoria do autor, em uma democracia co-participativa a revisão ju-
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dicial assumirá um importante papel na concretização dos direitos fundamentais, no respeito e consideração dos direitos das minorias, bem como
no asseguramento e na reafirmação dos ideais democráticos.
Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo principal, analisar a compatibilidade da revisão judicial de decisões políticas em um
Estado Democrático, a partir do entendimento de Dworkin, se comprometendo a apresentar o panorama principal do autor acerca do seu modelo democrático, bem como a importância da revisão judicial em uma
democracia.
Para realizarmos esta análise, dividimos esta pesquisa em três partes
de igual importância. A primeira tratará do posicionamento de Dworkin quanto ao modelo democrático, demonstrando o debate travado entre o modelo maioritário e o modelo co-participativo apresentados por
esse autor, o melhor modelo de democracia para o autor e dando ênfase e
aprofundamento em seu modelo. Em segundo lugar, será tratado o papel
da revisão judicial no modelo democrático maioritário, rechaçado pelo
autor, para aprofundarmos no papel que a revisão judicial assume no modelo de democracia de parceria. Após apresentado o posicionamento do
autor quanto ao papel da revisão judicial em um Estado Democrático,
trataremos, em terceiro lugar, da importância que a revisão judicial assume na democracia, como forma de assegurar os direitos fundamentais, o
direito das minorias, bem como a reafirmação e concretização dos ideais
democráticos.
1. A CONCEPÇÃO DE DEMOCRACIA NA PERSPECTIVA DE
RONALD DWORKIN
Em A Raposa e o Porco-Espinho (2014), Dworkin inicia que o debate, no que diz respeito à democracia, envolvendo a igualdade na esfera
política, foi prejudicado. Isso ocorre em razão dos filósofos e cientistas
políticos definirem uma concepção neutra e padronizada de democracia:
“a democracia é o governo de acordo com a vontade da maioria expressa
por meio de eleições razoavelmente frequentes com o sufrágio quase pleno, realizados depois de debates políticos com liberdade de expressão e
de imprensa” (DWORKIN, 2014, p. 532).
Dworkin entende que se adotássemos o conceito neutro de democracia, considerando-a como um simples governo da maioria, incorreríamos
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em dilemas:
Será a democracia, entendida como o governo da maioria,
valiosa em si mesma? Isso parece no mínimo duvidoso. Por
que o fato de um número maior de pessoas favorecer determinado curso de ação seria um sinal de que o curso favorecido é melhor ou mais justo? Poderíamos responder: quando
os membros de um empreendimento conjunto discordam
acerca do que deve ser feito, a única solução justa é a contagem de votos. Mas essa tese deve ser rejeitada enquanto
princípio universal do jogo limpo: não é automaticamente
verdadeira (DWORKIN, 2014, p. 532).
Após longa trajetória de evolução da teoria de Dworkin, através de
suas obras Levando os direitos a sério, Uma Questão de Princípio e o
Império do Direito, em Justiça para Ouriços Dworkin entende que o conceito de democracia vai muito além do que o conceito supracitado. Pelo
contrário, o conceito de democracia é interpretativo e muito contestado
(DWORKIN, 2011, p. 387). A democracia modifica-se, por exemplo, se
comparada com o regime democrático de outros países. O estilo de eleições dos representantes parlamentares comum nos Estados Unidos e na
Grã-Bretanha, por exemplo, é distinto do sistema de representação proporcional dos outros países.
A fim de adentramos de forma mais complexa na teoria democrática
de Dworkin, cumpre-nos, primeiramente, fazer breves considerações no
que diz respeito à Teoria de Jeremy Waldron, para após isso, realizarmos
certas contraposições entre ambas as teorias e aprofundarmos na teoria de
Ronald Dworkin.
Jeremy Waldron (2005) desenvolve sua teoria com um objetivo
principal e elementar: incluir os desacordos morais que ocorrem no seio
de uma sociedade, principalmente aquela democrática, no âmbito jurídico. Para o autor, dentro de um Estado Democrático, para que uma decisão
seja ao menos razoável, ela deverá considerar os profundos desacordos
presentes em nossa sociedade. Em uma sociedade democrática comum,
existem diferentes posicionamentos, entendimentos e opiniões em virtude das pessoas serem distintas em si. Em razão de vivermos em uma
sociedade democrática, Waldron defende que todas as opiniões deverão
ser respeitadas e consideradas de igual forma (WALDRON, 2005).
Para a teoria do referido autor, os desacordos da sociedade são con-
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dições necessárias e ponto de partida do fenômeno político, sendo ainda
o traço mais importante de uma democracia contemporânea. O seu ponto fundamental é, portanto, reinterpretar questões jurídicas através dos
desacordos presentes em nossa sociedade. Busca constantemente aliar a
atividade jurídica a um estado democrático de direito, pois caso contrário
a decisão será antidemocrática (VERBICARO; CASTRO, 2017, p. 183).
A teoria de Waldron baseia-se na igualdade, sob um aspecto procedimental. Para que uma decisão seja justa e democrática, deve-se levar em
consideração todas as opiniões de forma idêntica no processo democrático. Por este motivo, o Parlamento é considerado o órgão mais competente, em razão de refletir e absorver os desacordos da sociedade marcada
por diversidade de pensamentos. A lei, elaborada pelo Parlamento, não
reflete ideais individuais, mas presume-se que a deliberação para a sua
criação tenha incluído os mais diversos debates sobre as diversas concepções presentes na sociedade (WALDRON, 2005). Segundo o autor,
se encontrarmos uma concepção contrária ao entendimento comum, ou
ao nosso próprio entendimento, deveremos atribuir o mesmo valor e a
mesma importância para ela, pois a concepção é distinta, mas digna de
respeito.
Quando nos encontramos com um cidadão ou um grupo de
cidadãos que sustentam uma concepção de direitos que difere da nossa, deveríamos considerá-la da mesma forma que
se fosse uma concepção contrária de um colega: algo que
nós descordamos, mas que segue digno de respeito com a
contribuição de boa fé a um debate em que nada em absoluto
se resulta como autoevidente (tradução nossa) (WALDRON,
2005, p. 273).1
Levando em consideração a importância que o referido autor atribui
a diversidade de opiniões, pode-se afirmar que a democracia adotada por
Waldron é maioritária. Segundo o autor, o método mais razoável para se
chegar a uma solução coletiva que promova a efetivação dos direitos fundamentais, principalmente da igualdade, é através do método majoritário,
pelos cômputos dos votos de cada indivíduo inserido em uma sociedade.
O método majoritário, segundo o autor, é o método mais confiável e justo
para se chegar a uma decisão coletiva que respeite as distintas vertentes
da sociedade.
A democracia maioritária de Jeremy Waldron respeita as pessoas de
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duas maneiras: resguarda a igual proteção e consideração pelas suas diferentes opiniões e contempla um valor de respeito a todas as pessoas indistintamente, com base em um procedimento que leva em consideração
os desacordos presentes em uma sociedade (VERBICARO; CASTRO,
2017).
Waldron reconhece que, em virtude das inúmeras opiniões conflitantes em nossa sociedade, há a impossibilidade de haver um consenso em
uma decisão. Por isso, não defende consenso na decisão em si, de forma a
abarcar toda a sociedade, já que este seria um entendimento utópico, mas
defende uma concepção de democracia pautada na igualdade das pessoas
no que tange ao procedimento democrático. Sustenta essa ideia com base
na ideia de que o governo democrático é movido pelo e para o povo. Por
ser movido por este ideal, o povo, em si mesmo considerado, não pode
ser privado em suas opiniões, mas igualmente considerado e respeitado
(WALDRON, 2005).
O filósofo Ronald Dworkin criou o seu modelo de democracia com
o intuito de oferecer uma alternativa e contrapor o tradicional modelo democrático maioritário, como o de Jeremy Waldron. Dworkin se contrapõe
ao ideal de reduzir o modelo democrático ao método maioritário, isto é,
para ele a democracia não se resume apenas em um governo movido pela
vontade da maioria (DWORKIN, 2011).
Em Justiça para Ouriços, Dworkin (2011) apresenta dois modelos
de governo democrático: a concepção maioritária e a concepção de parceria de democracia, também chamada de co-participativa. A concepção
maioritária afirma que as pessoas se governam a si próprias quando a
maioria delas, e não um grupo menor, conserva um poder político fundamental. Sob esta concepção, para que o governo seja considerado efetivamente uma democracia, as estruturas de governo representativo devem
ser concebidas para aumentar a probabilidade de que as leis e atos normativos, bem como políticas, sejam as que a maioria das pessoas preferir
(DWORKIN, 2011, p. 391). A concepção maioritária apresentado pelo
autor é movida, portanto, pelo ideal de atendimento à vontade das maiorias.
Além da concepção maioritária de democracia, Dworkin apresenta
também a concepção de parceria de democracia. Esta, segundo o autor, se
diferencia da concepção anterior em virtude se ser um governo democrá-
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tico não pela maioria das pessoas, que exercem autoridade sobre todas as
pessoas e o poder, mas pelas pessoas que agem como um todo enquanto
parceiras em uma comunidade, agindo com igual respeito e igual consideração para com os cidadãos da sociedade (DWORKIN, 2011, p. 392).
Com relação a ambas as concepções, Dworkin estabelece uma diferença essencial. A concepção maioritária define a democracia de um
modo meramente processual, tendo como objetivo, levar em consideração a vontade da maioria como método processual adequado para a tomada de decisões. A concepção de parceria, liga a democracia às condições
substantivas de legitimidade (DWORKIN, 2011).
Após apresentar ambas as concepções e a diferença pertinente entre
elas, Dworkin se questiona qual é o melhor modelo. Primeiramente, o
autor reconhece que para que haja um bom governo, sendo ele justo, para
que a dignidade da pessoa seja cumprida, o governo deverá permitir que
os indivíduos participem da democracia. Segundo o autor, o entendimento majoritário que se tem no que diz respeito ao modelo que cumpra a
dignidade das pessoas é o governo da maioria. Entretanto, Dworkin não
concorda com esse posicionamento. Para ele, o método maioritário apenas oferece um princípio geral de equidade processual, no qual é apenas
a aplicação deste princípio num determinado caso político. Entretanto,
o princípio maioritário não é claramente um princípio fundamental de
equidade (DWORKIN, 2011, p. 394).
Em primeiro lugar, uma maioria só tem significado moral se a comunidade na qual esse grupo maioritário faz parte, for a comunidade certa.
No entanto, a ideia do procedimento majoritário como método promovedor da dignidade das pessoas não pode ser considerada sempre de forma
equitativa. Para ilustrar esse entendimento, Dworkin apresenta um exemplo clássico de um bote salva-vidas que está demasiadamente cheio, e,
por este motivo, um passageiro deveria ser retirado à água pois, de outro
modo, o bote afundaria e todos morreriam. Não seria justo fazer uma
votação para saber quem deveria ser retirado do bote. Para Dworkin, ao
invés de realizar um procedimento de votação maioritário, deveria ser
feito um sorteio, método este que se apresentaria de um modo muito mais
justo para este caso (DWORKIN, 2011).
Para demonstrar as razões evidentes de que uma votação maioritária
é injusta, Dworkin atribui o exemplo a algumas decisões políticas. Entre-
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tanto, a sorte não seria um método adequado para as decisões políticas.
Geralmente, as decisões políticas geram inúmeras consequências para a
vida das pessoas e deixar a resolução para o sorteio representaria uma
má ideia (DWORKIN, 2011, p. 395). Portanto, no que tange ao procedimento democrático a ser adotado para a resolução de problemas políticos
e decisões políticas, Dworkin rechaça o método de sorteio, bem como o
método maioritário, sob o argumento de que este nem sempre promoverá resultados justos, mesmo que em uma sociedade com pessoas certas
(DWORKIN, 2011).
Além disso, segundo o autor, o método maioritário prejudica sobremaneira os direitos das minorias, pois ao considerar apenas a decisão e
a opinião da maioria, o interesse na minoria ficaria sem qualquer tipo de
representação. Em razão de prejudicar o interesse da minoria, Dworkin
entende que não há relação entre a vontade da maioria com a garantia
de direitos. Além disso, o método maioritário é duvidoso, incerto, pois
nem sempre promoverá a consecução dos direitos fundamentais, principalmente da igualdade entre as pessoas (VERBIRACO; FADEL, 2016).
Por esses motivos, Dworkin desenvolve um modelo de democracia
constitucional e substantiva, se filiando ao modelo de democracia co-participativa ou de parceria. Ao contrário do modelo maioritário, proposto
por Waldron, promove um modelo que vai além de critérios procedimentais, mas busca a prevalência de ideais substantivos. O autor busca por um
modelo que promova a igualdade política em primeiro plano. A igualdade
política, por sua vez, requer que o poder político seja distribuído de maneira a confirmar a preocupação e respeito iguais da comunidade política
por todos os seus membros. Como mencionado, o método maioritário não
é aquele que realiza os ideais almejados por Dworkin. Desta forma, por
centralizar e atribuir importância a igualdade política entre as pessoas,
para o autor o melhor sistema é aquele que consegue promover decisões
substantivas que promovam igual consideração entre todos os indivíduos
de uma sociedade, com as mais diversas opiniões. Como menciona o
autor: “presume que a melhor forma de democracia é a que tiver mais
probabilidade de produzir as decisões substantivas que tratem todos os
membros da comunidade com igual consideração e respeito (DWORKIN,
2005, p. 255).
Rejeita, portanto, o ideal de cômputo estatístico promovido pelo
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modelo maioritário, e almeja um ideal de igualdade substancial entre as
pessoas. O ideal de cômputo estatístico da concepção maioritária não tem
qualquer valor, pois ela não promove igualdade entre os cidadãos, não
sendo, portanto, justo. O ideal substancial da democracia de Dworkin,
procura garantir igualdade e liberdade, principalmente igualdade política,
preocupando-se efetivamente com os resultados, e não com os procedimentos democráticos para se alcançar um determinado resultado (CALDAS, 2014).
No entanto, a igualdade aritmética de influência não é possível nem desejável, e a igualdade aritmética de impacto só é
essencial na medida em que o seu desvio significa um insulto. A igualdade aritmética da concepção maioritária, portanto, não tem em si, qualquer valor. O governo da maioria não
é um processo de decisão intrinsecamente justo e nada há na
política que o torne aí intrinsecamente justo (DWORKIN,
2011, p. 399).
Simone Cruz Nobre, tratando sobre a igualdade na visão de Dworkin,
na obra O Pensamento Jurídico Contemporâneo, menciona que ao ser
questionado em que medida as pessoas devem ser tratadas como iguais, o
filósofo não deixa o leitor sem resposta. Para ele, a igualdade de recursos
é o meio que pode garantir o igual respeito e a igual consideração. Para
isso, ele desenvolve princípios do individualismo ético, são eles: a igual
importância e a responsabilidades de suas escolhas. O primeiro princípio
necessita que as leis e políticas públicas adotadas pelo governo possam
garantir a todos a mesma possibilidade de realização, independentemente
de raça, classe, questões econômicas ou sexo, conferindo a todos igual
importância. O segundo princípio diz que ao escolher o caminho que lhe
garanta maior realização, o cidadão passa a ser também responsável por
suas escolhas (NOBRE, 2015).
O primeiro princípio parte da necessidade de que as políticas e leis adotadas pelo governo possam garantir a todos a
possibilidade de realização de suas aspirações independentemente de seu histórico econômico, raça, sexo ou deficiência,
conferindo, assim, a todos igual importância. O segundo,
aduz que o cidadão, ao escolher o tipo de vida que lhe garanta maior valor, passe a ser também responsável por suas
escolhas (NOBRE, 2015, p. 381).
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O autor ressalta a falibilidade do modelo democrático maioritário,
de modo que este não promove resultados justos, mesmo que em uma
sociedade certa. Como forma de suprir o caráter falho do modelo maioritário de democracia, promove duas alternativas: a leitura moral da constituição e a revisão judicial. Por se apresentar como um modelo falho e
injusto, conclui-se que o objetivo do autor, frente a esses questionamentos, é atribuir questões políticas ao mecanismo contramajoritário como
solução ao procedimento falho. No entanto, conforme Loiane Verbicaro
e Pietra Castro (2017) mencionam, essa transferência não seria exceção,
mas sim a regra no modelo de Dworkin. Entretanto, existem inúmeras
críticas a respeito dessa atribuição de questões democráticas ao poder
contramajoritário sob o argumento de que os juízes teriam total liberdade
para decidirem os casos como entenderem, sendo, portanto, arbitrários.
Entretanto, o autor responde aos críticos sob o argumento de que a democracia não pode ser reduzida apenas à vontade da maioria, que pode
impor suas opiniões de forma tirânica. Nesse caso, para ele, a melhor
solução é atribuir questões controversas ao poder contramajoritário, que
seguindo à risca os ensinamentos da leitura moral, não incorreriam em
arbitrariedade (VERBICARO; CASTRO, 2017).
Conforme Dworkin responde aos seus críticos, todavia, a democracia não pode ser reduzida ao querer da maioria que,
de forma tirânica, impõe sua vontade e por este motivo seria plausível transferir a decisão sobre questões controversas
para as mãos de juízes, que seguindo à risca os ensinamentos da leitura moral, não poderiam de forma alguma decidir
com base em suas próprias convicções (VERBICARO; CASTRO, 2017, p. 187).
O ideal de democracia de Dworkin, portanto, assume um modelo
diverso das demais teorias. Para ele, o ponto essencial é que haja igualdade política, e essa igualdade jamais será alcançada mediante o método
maioritário, mas sim pelo modelo de democracia co-participativa por ele
adotada. Para que haja igualdade política, deverá haver participação política dos indivíduos. Para que a democracia seja considerada como uma
verdadeira democracia e se é uma democracia pautada no ideal de povo,
ela deverá permitir a participação moral dos indivíduos. A democracia de
Dworkin assume um critério comunitário, no sentido de que, para que
haja igualdade política, deverá haver a participação política e comunitária
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dos indivíduos.
A democracia de Dworkin assume, portanto, um critério comunitário, tal qual uma orquestra, na qual a participação de cada músico é
importante para a finalização do conjunto da obra, pois só se faz harmoniosa caso haja a participação de todos de forma coletiva, e não individual
(VERBICARO; FADEL, 2016). A proposta do autor imerso no ideal de democracia co-participativa acaba por produzir dois papéis para os cidadãos
que nelas vivem, diferentemente daqueles que vivem em uma sociedade
maioritária, são eles: os cidadãos são juízes das competições políticas, representando então a concepção de participação direta de representação,
na qual os indivíduos se expressam mediante seus votos acerca de questões políticas, bem como a participação dos cidadãos como ajudantes de
formação de opinião pública (DWORKIN, 2005, p. 503). Esse segundo
ponto, é o aspecto específico da democracia co-participativa, na qual a
opinião do indivíduo tem poder de influência de formar a opinião pública, bem como a alheia aos seus interesses (FADEL; VERBICARO, 2016).
Os cidadãos têm dois papéis principais em uma democracia
madura. São, em primeiro lugar, os juízes das competições
políticas cujos veredictos, expressos em eleições formais, em
plebiscito ou em outras formas de legislação direta, são normalmente decisivos. A “opinião pública” significa as opiniões
relevantes dos cidadãos que agem nesse sentido. Os cidadãos
também são, porém, participantes das competições políticas
que julgam: são candidatos e correligionários, cujos atos ajudam, de diversas maneiras, a dar forma à opinião pública e
a decidir o voto dos outros cidadãos. A concepção majoritarista de democracia confere atenção exclusiva ao primeiro
desses papéis.
(...)
A concepção co-participativa reconhece ambos os papéis,
pois presume que em uma verdadeira democracia os cidadãos devem ter um papel, como parceiros iguais em um empreendimento coletivo, tanto na formação quanto na constituição da opinião pública (DWORKIN, 2005, p. 503).
A concepção maioritária de democracia engloba tão somente o primeiro papel, qual seja o indivíduo como um juiz das decisões políticas.
Essa atribuição pode ser verificada na concepção maioritária quando o
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indivíduo manifesta sua opinião através do voto que será computado ao
final do processo eleitoral. A concepção de democracia co-participativa
de Dworkin engloba ambos os papéis, pois “os cidadãos devem ter um
papel, como parceiros iguais em um empreendimento coletivo, tanto na
formação quanto na constituição da opinião pública” (DWORKIN, 2005,
p. 503).
De acordo com o modelo proposto por Dworkin (2005), para que
haja efetivamente uma democracia (democracia co-participativa), deverá
haver a permissão aos cidadãos governarem a si mesmos de forma comunitária, como parceiros em uma sociedade, na qual cada um é um membro
ativo e igual. Entretanto, esse modelo democrático apenas se efetiva se
forem cumpridas três dimensões dessa democracia (DWORKIN, 2005).
A primeira dimensão da democracia co-participativa diz respeito à
soberania popular envolvendo a participação do povo, como um todo,
com as diversas autoridades existentes. A soberania popular nos diz
que o povo possui autoridade na sociedade e não as autoridades em si
(DWORKIN 2005, p. 510). Desta forma, exige que o povo seja o senhor,
e não as autoridades. A respeito da primeira dimensão, Anna Laura Fadel
e Loiane Verbicaro nos dizem:
Esse modelo guarda relação com os movimentos revolucionários do século XVIII que exigiam igualdade, rejeitando
qualquer tipo de sistema baseado em privilégio, por herança
ou castas. Ainda esclarece que a concepção majoritária também requer a soberania, porém não exige essa relação entre
as autoridades governamentais e o povo, mas como o maior
número de cidadãos (FADEL, VERBICARO, 2016, p. 15).
A segunda dimensão diz respeito a igualdade de cidadania. Essa exigência implica que os cidadãos sejam tratados de forma igual, sem qualquer tipo de distinção. Entretanto, essa dimensão vai além do sufrágio
universal do modelo maioritário, pois considera que os participantes não
são apenas juízes do processo político. A concepção maioritária exige
apenas o sufrágio universal. A concepção de democracia co-participativa
também exige o sufrágio universal, mas também exige que os cidadãos
sejam iguais, e não só como juízes dos processos políticos, mas participantes dele (DWORKIN, 2005, p. 511).
A terceira e última dimensão diz respeito a necessidade de um discurso democrático. Se o povo pretende governar coletivamente na demo-
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cracia co-participativa, de maneira que torne cada cidadão um parceiro
da empreitada política, deverá haver deliberação comunitária de toda a
sociedade no que diz respeito a resolução de controvérsias políticas. Entretanto, antes de deliberar comunitariamente, os indivíduos, enquanto
cidadãos, deverão antes ter a possibilidade de deliberar individualmente,
a fim de formar seu entendimento, para após isso, ter a chance de deliberar coletivamente a fim de que os mesmos tenham a possibilidade de
influenciar a opinião dos outros (DWORKIN, 2005, p. 512).
Portanto, conclui-se que o modelo democrático de parceria de
Dworkin se distancia do modelo maioritário comumente aceito pela
maioria dos autores. Isso se justifica em razão da incerteza e do caráter falho desse modelo em promover a liberdade e, principalmente, a igualdade
entre os cidadãos. Por este motivo, Dworkin rechaça a teoria maioritária
de democracia, para adotar a teoria co-participativa de democracia, englobando toda a sociedade como parceiros em uma relação comunitária,
baseada numa espécie de autogoverno, que prioriza os direitos fundamentais, na qual cada cidadão governa a si próprio, mas, ao mesmo tempo,
age em conjunto, em busca de igual respeito e igual consideração com
cada cidadão da sociedade.
2. A REVISÃO JUDICIAL
Passado as questões conceituais de democracia na teoria de Dworkin,
regressamos a um importante questionamento em sua teoria: “Deverão os
juízes não eleitos ter o poder de negar à maioria aquilo que esta genuinamente quer e aquilo que os seus representantes devidamente eleitos
decidiram?” (DWORKIN, 2011, p. 403). De acordo com o autor, pensaremos, a partir de agora sob a visão considerada mais forte da revisão judicial, chamado também de escrutínio judicial substantivo, ligado a ideia
do poder que os juízes possuem não somente de garantir a informação
necessária aos cidadãos para que estes possam avaliar convenientemente
as suas convicções, preferências e práticas, mas também a possibilidade
de os juízes não eleitos anularem leis que foram baseadas em concepções
maioritárias.
Estamos a pensar no escrutínio judicial substantivo: o poder
dos juízes não só de garantirem aos cidadãos a informação
de que estes necessitam para avaliarem convenientemente as
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suas próprias convicções, preferências e práticas, para protegerem os cidadãos de um governo injustamente ansioso por
perpetuar o seu mandato, mas também de anularem leis cuja
base maioritária é inegável (DWORKIN, 2011, p. 403).
Ao realizar o questionamento sobre se os juízes não eleitos podem
negar questões que foram decididas por representantes eleitos de forma
democrática, Dworkin apresenta duas respostas. Cada uma dependerá do
modelo de democracia que será levado em consideração: a concepção
maioritária e a concepção de parceria (DWORKIN, 2011).
Novamente, para aprofundarmos no posicionamento de Dworkin
sobre a revisão judicial, será necessário tratarmos do posicionamento da
concepção maioritária quanto a revisão judicial, para após isso, aprofundarmos na concepção de parceria.
A teoria maioritária de democracia, principalmente a de Jeremy
Waldron, critica a revisão judicial sob dois argumentos principais: primeiramente, a de que não há evidências para pressupor que os direitos
seriam mais bem protegidos pelo mecanismo da revisão judicial do que
por mecanismos democráticos; e, em segundo lugar, mesmo que os resultados da prática da revisão judicial sejam benéficos para a sociedade, ele
não poderá ser implementado por ser democraticamente ilegítimo (VERBICARO; CASTRO, 2017).
Primeiramente, com relação ao segundo argumento sustentado pela
concepção maioritária, tem-se que a crítica a revisão judicial se sustenta
sob a ideia de que ela é incompatível com uma sociedade livre e democrática. De acordo com essa concepção, se vislumbramos uma sociedade
livre e democrática, o método decisivo de decisão final deverá ser concedido unicamente ao método maioritário de votação. O povo, sujeito
que contém poder na sociedade democrática, deverá dar a última decisão.
Dessa forma, Waldron critica o mecanismo de revisão judicial por violar a concepção igualitária da democracia ao transferir o direito de igual
participação na tomada de decisão das pessoas para atribuir esse poder
ao Poder Judiciário, negando o direito dos cidadãos à participação democrática. É como nos explica também Aileen Kavanagh em publicação
realizada na revista Law and Philosophy:
A objeção central de Waldron à revisão judicial é que ela
nega (ou, pelo menos, restringe) o direito dos cidadãos à par-
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ticipação democrática, a saber, o direito de “participar em
igualdade de condições nas decisões sociais em questões de
alto princípio e não apenas questões intersticiais de política econômica”. Para Waldron, isso não é nada menos que
“Direito dos direitos”, assim chamado porque seu exercício
“parece peculiarmente apropriado em situações em que os
portadores de direitos razoáveis discordam sobre quais direitos eles têm”. Ao tomar decisões sobre direitos ausentes
das instituições participativas-majoritárias, e colocando-as
no nas mãos dos tribunais, a revisão judicial envolve um
“desempoderamento” injustificável aos cidadãos comuns
em assuntos da mais elevada moral e importância política”.2
Além de ser democraticamente ilegítimo, Waldron sustenta que esse
modelo de Estado acaba por fragilizar o sistema, já que haverá insegurança sobre as decisões. Isto é, mesmo que o povo decida a respeito de um
questionamento, não se terá efetiva segurança sobre essa decisão maioritária, já que a revisão judicial poderá modificar o referido posicionamento. Nesse entendimento, em vez de ser uma decisão respeitando a vontade
da maioria, respeitará a vontade dos juízes (WALDRON, 2005).
Assim como Dworkin, Jeremy Waldron mantém suas críticas quanto
ao modelo forte de revisão judicial. Para a teoria maioritária, a transferência de poder do povo para o juiz é antidemocrática, pois em vez de atender ao posicionamento do povo, atender-se-ia a concepção do juiz, violando então os preceitos primordiais da democracia, que seria justamente
a vontade do povo. Dessa forma, Waldron sustenta a incompatibilidade
do modelo de revisão judicial com o modelo democrático, em razão de os
juízes não serem eleitos, privando os cidadãos comuns de manifestarem
suas opiniões através de representantes eleitos e eliminando os princípios
de representação e igualdade política na resolução de questionamentos
controversos:
E é politicamente ilegítimo, ao menos no que diz respeito
aos valores democráticos: ao privilegiar a votação majoritária entre um pequeno número de juízes não eleitos e inexplicáveis, priva os cidadãos comuns e elimina princípios de representação e igualdade política na resolução final de questões
sobre direitos (tradução nossa) (WALDRON, 2006, p. 1.353).3
Dessa forma, ao se questionar se os juízes não eleitos deverão ter o
poder de negar à maioria aquilo que esta genuinamente quer e aquilo que

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

117

os seus representantes eleitos decidiram, em âmbito da teoria maioritária,
Dworkin diz que a teoria maioritária declara que não, que o juízes não terão o poder de negar esses atos constituídos pela vontade da maioria. Entretanto, com relação ao seu modelo de democracia, qual seja a concepção de parceria, o autor entende que não necessariamente (DWORKIN,
2011, p. 403).
Primeiramente, quanto ao modelo de democracia co-participativa,
deve ser observado o método de eleição dos parlamentares e dos juízes.
Os juízes constitucionais são, em regra, nomeados e não eleitos. Além
disso, carregam outra característica distinta daqueles representantes eleitos: na maioria dos casos os mandatos ultrapassam e muito aqueles dos
representantes eleitos. Do contrário, os parlamentares são efetivos representantes do povo, e são eleitos para ter o poder de representá-lo. Além
disso, nos Estados Unidos, um senador poderá ser demitido por qualquer
ato inconstitucional ou poderá não se recandidatar na próxima candidatura, mas não se pode demitir o juiz (DWORKIN, 2011, p. 404).
O questionamento que envolve o caráter de eleição, tempo de mandato e forma de perder este mandato acaba por figurar fatos proeminentes
na discussão sobre saber se a revisão judicial é antidemocrática. “O fato
de os juízes não serem eleitos parece ser uma das razões fundamentais
para pensar que ameaçam mais a democracia do que os presidentes, primeiros-ministros, governadores ou deputados” (DWORKIN, 2011, p.
404), no entanto, esta parece ser uma “simplificação grosseira”, o que
acaba por desviar a atenção para aquilo que é considerado essencial em
sua teoria.
Para justificar o motivo de se constituir em um discurso grosseiro,
Dworkin apresenta a realidade Estadunidense, apresentando que a nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos é um acontecimento muito publicitado. Há publicitação sobre a vaga
que será ocupada muito antes de qualquer nomeação. Esse fato se torna
presente em razão das audiências serem transmitidas pela televisão, serem altamente comentadas em meios de comunicação social e em razão
dos senadores receberem constantemente ameaças e conselhos de grupos
constituintes e de grupos de pressão (DWORKIN, 2011).
Apesar de Dworkin retratar a realidade Estadunidense, como forma
de reiterar sua futura argumentação em prol da Revisão Judicial, afirma-
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mos que no Brasil a realidade não se faz diferente. Oscar Vilhena Viera
(2008) afirma que hoje em dia, no Brasil, é difícil uma decisão do Supremo Tribunal Federal não virar manchete nos principais jornais brasileiros,
seja no caderno de política, economia, educação ou polícia. O Supremo
Tribunal Federal tem ganhado relevância não só em âmbitos midiáticos,
mas também em âmbitos acadêmicos. Segundo o autor, o número de trabalhos acadêmicos destinados a estudar as diversas atuações do referido tribunal vêm aumentado ao longo dos anos. O tema de interpretação
constitucional que no passado era um questionamento residual para os
constitucionalistas, vem ganhando grande relevância, tornando-se o principal foco da atenção dos novos juristas. O autor refere-se a expansão de
autoridade do Supremo Tribunal Federal nos diversos poderes brasileiros
como Supremocracia.
Em um primeiro sentido, o termo supremocracia refere-se à
autoridade do Supremo em relação às demais instâncias do
judiciário.
(...)
Em um segundo sentido, o termo supremocracia refere-se
à expansão da autoridade do Supremo em detrimento dos
demais poderes (VIEIRA, 2008, p. 444-445).
Desta forma, em virtude da alta publicitação que é conferida aos
Tribunais Superiores bem como ao Senado, segundo Dworkin, o público
tem muito mais influência sobre quem será nomeado juiz do que quais
serão os senadores que serão eleitos por um pequeno estado. Apesar de
reconhecer que a sociedade tem controle sobre o juiz que será nomeado,
reconhece que o público perde o controle sobre aquilo que o juiz faz
depois de ser nomeado, mas, ao mesmo tempo, perde sobre os representantes eleitos. Embora possam lhe negar a reeleição, alguns dos representantes têm muito mais poder que sequer precisam desse mecanismo
(DWORKIN, 2011).
Comparando o poder desafiar a vontade do povo, Dworkin menciona que, ao contrário dos presidentes, dos primeiros-ministros e dos
governadores, os juízes não possuem poder para agirem de forma independente. Ao proporcionar uma decisão, o juiz poderá ficar submetido
a uma revisão desta decisão. No Supremo Tribunal Federal dos Estados
Unidos, todos os juízes se pronunciam a respeito da decisão. Portanto, o
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juiz individual, mesmo que tenha poder, ficará limitado pela necessidade
de atrair outros juízes para com a sua opinião (DWORKIN, 2011, p. 405).
Dworkin não nega que a atuação dos juízes poderá comprometer a
democracia como um todo, pelo contrário, menciona que “uma falange de
juízes com as mesmas ideias pode, de facto, anular leis que são populares,
comprometer políticas populares e alterar de forma crítica as instituições
e os processos eleitorais. No exercício desse poder, podem cometer erros
graves” (DWORKIN, 2011, p. 405). Entretanto, conforme seu entendimento, os presidentes, primeiros-ministros e legisladores podem fazer
mais mal do que os juízes. Para concluir esse entendimento, o autor menciona que se fosse realizado uma pesquisa, levando em consideração os
erros dos juízes e os erros dos representantes eleitos, esta não classificaria
o escrutínio judicial como mais danoso para a igualdade política do que o
governo representativo.
Entretanto, o cerne da questão levantada diz respeito ao seguinte
questionamento: “Será que o escrutínio judicial contribui, em geral, para
a legitimidade de um governo?” (DWORKIN, 2011, p. 406).
Ao contrário do entendimento da premissa majoritária, Dworkin não
considera a revisão judicial como um método ilegítimo, antidemocrático
e prejudicial a democracia. Na visão do referido autor, ao contrário de
prejudicar o modelo democrático, a revisão judicial promove liberdade,
igualdade e segurança para a concretização dos direitos fundamentais.
Nesse diapasão, há uma compatibilidade entre revisão judicial, democracia e concretização dos direitos fundamentais.
Como fora mencionado anteriormente, em sua concepção de democracia co-participativa, Dworkin não resume a democracia apenas ao voto
da maioria. Na visão do autor, nem sempre o voto da maioria produzirá
resultados justos, tendo em vista que atenderá apenas e tão somente o interesse da maioria. Desta forma, o mecanismo de revisão judicial, em virtude da incerteza provocada pelo sistema maioritário, vem para promover
mais segurança e certeza na concretização dos direitos fundamentais. Um
exemplo que bem ilustra essa ideia foi exposto por Dworkin e bem apresentado pelas autoras Loiane Verbicaro e Laura Fadel:
Dentre essas condições que o modelo democrático deve respeitar, cita-se o acesso a cargos públicos em igualdade de
condições a todas as raças, por exemplo. Portanto, se uma
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lei dispusesse que os cargos públicos fossem destinados,
exclusivamente, aos brancos, e, posteriormente, a mesma
fosse considerada inconstitucional, não se poderia suscitar
que esse ato é antidemocrático, em virtude de, à luz do modelo constitucional de democracia, estar-se respeitando os
direitos de “igual tratamento” a todos os indivíduos. Logo,
o instrumento da revisão constitucional não compromete a
democracia, mas fortalece-a (VERBICARO; FADEL, 2016,
p. 10).
Assim, a revisão judicial não seria antidemocrática, mas ao contrário, tão democrática ao ponto de fortalecer ainda mais os ideais da democracia, mesmo quando são e não são cumpridos por métodos majoritários.
Desta feita, mesmo que o método maioritário não cumpra com os ideais
democráticos, a revisão judicial vem para cumprir o seu papel: reafirmar a
democracia e fazer cumprir os direitos fundamentais. Desta forma, retirar
o poder de escolha maioritária da sociedade para dar ao Poder Judiciário
não significa um menosprezo à democracia, mas faz com que as decisões
da sociedade sejam mais justas do que se fossem tomadas por métodos
genuinamente democráticos. Segundo o autor: “a democracia não faz
questão de que os juízes tenham a última palavra, mas também não faz
questão de que não a tenham” (DWORKIN, 2006, p. 10).
A partir dos argumentos apresentados, tem-se a ideia de que a revisão judicial em si não é considerada antidemocrática. Entretanto, isso
não significa que em algum momento ela não seja. Para analisar se uma
decisão é realmente antidemocrática, faz-se necessário realizar uma análise do próprio conteúdo da decisão e, a partir desta análise, avaliar se a
decisão cumpriu com ideais democráticos. Pois, como fora mencionado
no tópico anterior, Dworkin reconhece que há a possibilidade de os juízes
violarem a democracia, como já foi demonstrado por exemplos ao longo
dos anos pelo próprio autor em Justiça para Ouriços (DWORKIN, 2011).
Entretanto, o que o autor ressalta é que assim como a revisão judicial
pode ser antidemocrática em razão de seu conteúdo, a decisão majoritária
também poderá ser antidemocrática. Assim, a possibilidade de erro entre
o Tribunal e o Parlamento é considerada simétrica, pois ambas poderão
produzir decisões antidemocráticas (DWORKIN, 2006).
O método de revisão judicial é, em sua teoria, portanto, compatível
com o seu modelo de democracia co-participativa. Com relação a este
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modelo de democracia, tem-se que o governo democrático para o autor,
como fora mencionado, não se resume na simples vontade da maioria.
Inclusive, aponta que por não produzir resultados justos, a vontade da
maioria, em certas ocasiões, não deverá predominar (DWORKIN, 2006).
Assim, o objeto de sua democracia de parceria é que o povo, como um
todo e de forma comunitária, possam agir juntos para uma maior afirmação do modelo democrático e para a concretização dos direitos da igualdade e liberdade, pois o objetivo do modelo democrático situa-se na ideia
de que as decisões políticas sejam “tomadas por instituições políticas cuja
estrutura, composição e modo de operação dediquem a todos os membros
da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma consideração e o mesmo
respeito” (DWORKIN, 2006, p. 26).
O autor Michael Mcconnell, professor presidencial da University of
Utah College of Law, retratando o entendimento de Dworkin, da mesma
forma, nos diz que é um equívoco resumir a tomada de decisão democrática ao método maioritário, e que de acordo com Dworkin, não devemos
valorizar o método maioritário de decisão, pelo contrário, devemos valorizar tomadas de decisões cuja estrutura dediquem a todos os membros da comunidade igual respeito e igual consideração. Com isso, não
há nenhuma razão persuasiva para nos “agarrarmos” às formas vazias de
democracia maioritária:
Dworkin reduz essa longa tradição de deferência à tomada
de decisão democrática ao “domínio” da “premissa majoritária”. E isso, diz ele, é um equívoco. Não devemos valorizar o direito da maioria de tomar decisões. Em vez disso,
devemos valorizar um sistema no qual “decisões coletivas
[...] [são] tomadas por instituições políticas cuja estrutura,
composição e práticas tratam todos os membros da comunidade, como indivíduos, com igual preocupação e respeito”.
Porque, por uma variedade de razões, nosso sistema atual
é insuficiente e porque “A Leitura Moral” nos aproximará
do ideal de preocupação e respeito iguais, Dworkin sustenta
que não temos nenhuma razão persuasiva para nos agarrarmos às formas vazias do pensamento da democracia majoritária (tradução nossa) (MCONNELL, 1997, p. 1290).4
Dessa forma, podemos concluir que Dworkin rejeita toda a premissa
maioritária em razão da insegurança provocada por esta na promoção de
resultados justos. Por isso, o modelo de democracia co-participativa de-
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fendido por Dworkin, necessita de um mecanismo contramajoritário que
promova decisões justas, efetive direitos fundamentais, que fortaleça os
ideais democráticos e, que promova principalmente, o igual respeito e a
igual consideração para com todos os cidadãos da comunidade. Nessa razão, demonstra-se, portanto, o papel imprescindível que a revisão judicial
assume no modelo de democracia co-participativa na teoria de Ronald
Dworkin.
3. A IMPORTÂNCIA DA REVISÃO JUDICIAL EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Nos dois tópicos anteriores, tratou-se primeiramente da concepção
de democracia para Ronald Dworkin. Em segundo lugar, tratou-se do posicionamento do autor a respeito da adoção do método de revisão judicial em um Estado Democrático. Conforme analisado no primeiro tópico, tem-se que Dworkin rechaça o método maioritário como mecanismo
definidor do modelo democrático sob o argumento de que as decisões
produzidas por este modelo não são justas. O método maioritário além
de produzir resultados injustos, poderá provocar prejuízos ao bem-estar
médio da sociedade (DWORKIN, 2011, p. 391).
Em razão de rechaçar o método maioritário como definidor do modelo democrático, o autor considera a revisão judicial como mecanismo
necessário para produzir decisões justas, assegurar direitos fundamentais
e ressaltar os princípios da democracia. Pois conforme o autor, a revisão judicial acaba por fortalecer ainda mais o modelo democrático, ao
assegurar que decisões injustas provocadas pelo modelo maioritário de
votação não prevaleçam. Além de assegurar o modelo democrático, ao
tratar sobre democracia e controle judicial, o autor Jean Carlos Dias, em
sua obra O Controle Judicial das Políticas Públicas menciona que em um
Estado Democrático, o controle judicial manifesta-se como uma salvaguarda institucional, “a fim de garantir a existência de um modo de vida
capaz de respaldar os direitos fundamentais dos cidadãos que integram
uma sociedade” (DIAS, 2007, p. 99).
Dada a importância da revisão judicial na teoria de Dworkin como
método adequado para se chegar a conclusões que assegurem os ideais
da sociedade, além de verificar o posicionamento do autor quanto a esse
mecanismo, faz-se necessário analisar, de forma mais aprofundada, a im-
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portância desse método em um Estado democrático de direito.
Primeiramente, segundo Dworkin (2011), não há razões para considerarmos o processo eleitoral maioritário como produtor de resultados
justos. Ao contrário, pode muito bem produzir, como já produziu diversas
vezes, leis que prejudicam o bem-estar médio ou total.
Não há razões para pensar que um processo eleitoral maioritário produza normalmente um resultado que seja considerado justo segundo qualquer modelo agregativo. Pelo contrário, um processo maioritário pode muito bem produzir- e
produziu muitas vezes- leis que prejudicam o bem-estar médio ou total seja qual for a concepção (DWORKIN, 2011, p.
391).
Nesse momento se demonstra a importância da revisão judicial em
um estado democrático. Em razão de Dworkin considerar o método maioritário como um modelo incerto, no sentido de que nem sempre produzirá
resultados justos, há a necessidade de se utilizar um mecanismo que respeite os ideais democráticos, mas, ao mesmo tempo, assegure decisões
justas para a sociedade como um todo. Esse mecanismo se traduz na utilização da revisão judicial de decisões políticas.
Pode-se vislumbrar a importância da revisão judicial em três principais pontos.
Em primeiro lugar, vislumbra-se a importância do mecanismo de
revisão judicial em decorrência da concretização dos direitos de minoria.
Como mencionado, o método maioritário de votação acaba por provocar
uma tirania da maioria, ao dar atenção e efetivação de direitos apenas
para a maioria da sociedade, em decorrência do processo maioritário.
Neste sentido, a revisão judicial serviria para corrigir este ideal, no sentido de conferir direitos fundamentais, proporcionar principalmente a igual
consideração e o igual respeito para todos, ao considerar os direitos de
ambos os grupos: maioritário e minoritário (DWORKIN, 2001).
Entende o autor que a transferência de alguns dos poderes do poder
legislativo para o poder judiciário pode ser mais benéfica para a minoria.
Isso se justifica em razão de geralmente, os mais afortunados terem mais
poder de influência no poder legislativo, o que acaba por lhes proporcionar, maiores benefícios em detrimento dos mais pobres, que, por possuírem essa condição, acabam por não possuir o mesmo poder de influência
no legislativo. Segundo Dworkin, o judiciário não tem o temor direto da
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insatisfação popular com o seu desempenho. Ao contrário, podem deferir decisões impopulares e o público não poderá se vingar substituindo-os como ocorre no legislativo (DWORKIN, 2001, p. 28). Desta forma,
em razão de não haver poder de influência no Poder Judiciário, este, por
sua vez, efetivaria em um maior grau os direitos da minoria desafortunada, incorrendo numa menor probabilidade de violação desses direitos
(DWORKIN, 2001, p. 25-32).
Faz-se importante ressaltar que, o igual respeito e igual consideração, pontos essenciais na teoria de Dworkin, só se fazem presentes quando os direitos da minoria são cumpridos. Desta forma, de acordo com o
autor, uma sociedade que nega a devida atenção aos direitos da minoria, descumpre os princípios do igual respeito e igual consideração, bem
como os princípios democráticos, mesmo quando os direitos maioritários
foram cumpridos.
Na visão de parceria, uma comunidade que constantemente ignora
os interesses da minoria ou de outro grupo, não é democrática, apesar
de eleger funcionários impecavelmente maioritários (tradução nossa)
(DWORKIN, 2006, p. 131)5.
Nesse ponto, surge uma das principais importâncias da revisão judicial no modelo democrático de parceria. Este, por sua vez, concederia
igual tratamento e igual respeito pela responsabilidade de todos, indistintamente, por não considerar apenas a vontade da maioria, mas também,
da minoria, concedendo-lhe direitos que pelo modelo maioritário lhes
eram negados (DWORKIN, 2011).
Além de não produzir resultados imediatamente justos, segundo
Jean Carlos Dias (2007) não há qualquer motivo para acreditarmos que
o poder político esteja em uma melhor posição, se comparada ao poder
judiciário. “Pelo contrário, como vimos, existem bons motivos para acreditar que esse canal apresenta nas sociedades complexas tantas ou, talvez,
até mais dificuldades de assimilação que o Judiciário” (DIAS, 2007, p.
134). Segundo o referido autor, a legitimidade do judiciário decorre do
uso da razão, concedendo ao Poder Judiciário uma boa posição com relação ao poder político e proporcionando um ambiente adequado para um
debate.
Em segundo lugar, a importância da revisão judicial se demonstra como fator importante na concretização dos direitos fundamentais.
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Dworkin menciona que o método maioritário poderá provocar violações
de direitos fundamentais e no próprio modelo de Estado Democrático.
Um bom exemplo que ilustra esse entendimento foi o exemplo apresentado no tópico anterior em que uma lei autorizava apenas os brancos a
realizarem concursos públicos (DWORKIN, 2006). Nesse ponto, essa lei
foi consagrada mediante métodos democráticos maioritários de votação,
mas, mesmo com esse processo, que em tese seria democrático, violou-se
os direitos fundamentais dos negros a participarem do processo seletivo.
Neste sentido, a revisão judicial se demonstra essencial para a concretização dos direitos fundamentais. Ao serem descumpridos e, muitas
das vezes, violados por métodos genuinamente e supostamente democráticos, a revisão judicial se demonstra como um mecanismo de revisão a
fim de restituir esses direitos, e fazer o próprio Estado a cumpri-los, mesmo quando essa violação tenha precedido de mecanismos maioritários.
Em terceiro lugar, o mecanismo de revisão judicial acaba por assegurar e fortalecer os ideais democráticos, já que como Dworkin menciona,
decisões que envolvem o direito da maioria, por não apresentarem resultados sempre justos, poderão violar ideais que são essenciais para o modelo democrático. É como também assinala, tratando sobre a importância
da revisão judicial em Dworkin, o autor Felipe Caldas:
Diante desse panorama geral sobre o pensamento de Dworkin no que diz respeito a democracia e a revisão judicial,
conclui-se que o autor se posiciona em contrariedade a concepção de democracia maioritária na medida em que acredita que a protecção dos direitos fundamentais deve ser efectivada por via jurisdicional, fortalecendo e aperfeiçoando o
processo democrático (CALDAS, 2014, p. 1778).
Desta forma, no âmbito da teoria Dworkiniana, vislumbra-se o caráter imprescindível conferido ao modelo de revisão judicial, sendo este
considerado essencial e compatível com o modelo democrático a fim de
reafirmar ideais democráticos, assegurar direitos fundamentais, assegurar
o direito das minorias, considerando todos não como um mero cômputo
estatístico, conforme a premissa maioritária o faz, mas sim como uma
comunidade que possui pertencimento moral. Desta forma, o modelo de
democracia de parceria, assim como a revisão judicial imersa nesse ideal,
promoveria a dignidade das pessoas.

126

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa pretendeu discutir qual o papel da revisão judicial em um Estado Democrático de acordo com a teoria de Ronald Dworkin. Para debater esta problemática, buscou-se demonstrar o modelo de
democracia para o referido autor, bem como suas diversas vertentes e demonstrar a importância da revisão judicial em uma democracia.
Conforme demonstrado no primeiro tópico, o modelo democrático
defendido por Dworkin não se resume no governo da maioria. Ao contrário, o autor rechaça a teoria maioritária de democracia, que resume a
democracia em um processo maioritário de atendimento a vontade da
maioria, uma vez que essa se baseia exclusivamente num processo em que
a vontade da maioria se sobrepõe a vontade da minoria, sem que sejam
resguardados os direitos fundamentais dos cidadãos (CALDAS, 2014).
Entretanto, defende um modelo democrático pautado na parceria, chamado de democracia co-participativa, que busca a participação de todos,
de forma comunitária, onde cada cidadão governa a si próprio, mas, ao
mesmo tempo, agindo em conjunto com igual respeito e consideração aos
demais cidadãos da sociedade (DWORKIN, 2011).
Desta forma, pode-se afirmar que enquanto o modelo maioritário
preocupa-se apenas com a garantia de participação política dos cidadãos
em igualdade política, o que provoca que as decisões da comunidade não
levem em consideração os direitos de todos, o modelo de democracia de
parceria procura garantir a igualdade política quanto aos resultados e não
como o procedimento, tal como ocorre na versão maioritária de democracia. A ênfase nos resultados, ao invés dos procedimentos, faz com que
os direitos fundamentais sejam efetivados no exercício da democracia,
forçando o governo da maioria conviver com os interesses da minoria
(CALDAS, 2014).
No que tange à possibilidade de um juiz rever uma decisão construída através de um posicionamento maioritário, supostamente democrático, Dworkin apresenta duas possibilidades. Cada uma delas dependerá do
modelo democrático ao qual estará se referindo. O modelo maioritário de
democracia, como mencionado, rechaça o método de revisão judicial sob
o argumento de que este seria prejudicial e antidemocrático, incompatível
com o modelo democrático almejado por esta teoria.
De acordo com o modelo de democracia de parceria, defendido por
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Dworkin, o método de revisão judicial assume um importante papel na
produção de decisões justas. Conforme relatado, o método maioritário
nem sempre produz decisões justas. Ao contrário, poderá ser prejudicial
para a sociedade e, inclusive, promover ideais antidemocráticos. Neste
sentido, surge o posicionamento de Dworkin quanto ao método de revisão judicial e quanto a importância desse mecanismo em um Estado
Democrático.
Em razão do método maioritário não produzir decisões sempre
justas, a revisão judicial se faz essencial em um Estado Democrático. De
acordo com Dworkin, ela se apresenta de forma totalmente compatível
com a democracia, em razão de reafirmar seus próprios ideais democráticos, de assegurar os direitos fundamentais e assegurar a igualdade de
consideração política ao rever decisões políticas supostamente injustas,
promovidas por métodos democráticos. Pois, como exposto pelo autor,
por atender a uma vontade da maioria, o método maioritário pode se tornar tirânico. Ao não considerar o direito das minorias, produz inquestionavelmente, uma desigualdade de tratamento entre os grupos de maioria
e minoria. Para Dworkin, conforme apontado, só haverá igualdade substancial quando todos, imensuravelmente, são considerados e tratados de
igual forma, incluindo a maioria e minoria. Isto é, só haverá igualdade
substancial quando a minoria é efetivamente considerada e esta consideração só poderá ser alcançada através da revisão judicial.
Nesse contexto, ao ser questionado sobre o caráter antidemocrático do método de revisão judicial, pelo fato de juízes não eleitos poderem decidir sobre questões políticas e, inclusive sobrepor as suas decisões
às decisões tomadas em âmbitos supostamente democráticos, por meio
maioritário, Dworkin entende que os juízes não são menos preparados
que os parlamentares a respeito de decidir sobre questões políticas, principalmente quando envolve-se grupos minoritários. Pois diferentemente
do que ocorre com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário não sofre influência política, podendo, portanto, produzir decisões impopulares, mas
que visem a concretização da igual consideração e igual respeito entre os
cidadãos da sociedade.
Com relação à realidade brasileira, vislumbra-se que a Constituição
de 1988 é essencialmente democrática. Busca, de forma efetiva, pela concretização dos direitos fundamentais. Essa busca pode ser comprovada
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através da atribuição de determinados papéis ao Poder Judiciário e à Jurisdição Constitucional, tendo ambos assumidos o papel de proteger a ordem democrática, os direitos fundamentais dos indivíduos, os direitos das
minorias, bem como a manutenção da ordem democrática. Desta feita, é
possível concluir que a Constituição de 1988 é essencialmente democrática, exigindo, em diversas ocasiões, a presença do Poder Judiciário atuando
em favor dos direitos fundamentais e da ordem democrática e atuando,
se necessário, contra a vontade da maioria e em defesa dos fundamentos
elementares da Constituição. Desta feita, conclui-se que o entendimento
de Ronald Dworkin é compatível com a realidade brasileira.
Neste sentido, vislumbra-se a compatibilidade entre o método de revisão judicial, o modelo democrático de parceira de Dworkin, bem como
a concretização dos direitos fundamentais e dos ideais democráticos. O
mecanismo de revisão judicial se faz, portanto, essencial num estado democrático de direito, a fim de reafirmar os ideais democráticos, efetivar os
direitos fundamentais e, principalmente ao promover a igualdade política,
efetivando os direitos do grupos maioritário e minoritário de igual forma.
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Notes

1		 Cuando nos encontramos con un ciudadano o un grupo de ciudadanos

que sostiene una concepción de los derechos que difiere de la nuestra, deberíamos considerarla de la misma forma que si fuera la concepción contraria
de um colega: algo con lo que discrepamos, pero que sigue siendo digno de
respeto, como una contribución de buena fe a un debate en el que nada en
absoluto resulta autoevidente (WALDRON, 2005, p. 273).
2		 Waldron’s central objection to judicial review is that it denies (or at
least curtails) citizens’ “right to democratic participation”, namely, the right to
“participate on equal terms in social decisions on issues of high principle and
not just interstitial matters of social and economic policy”.3 For Waldron, this
is nothing less than the “right of rights”, so-called because its exercise “seems
peculiarly appropriate in situations where reasonable right-bearers disagree
about what rights they have”.4 By taking decisions about rights away from
participatory-majoritarian institutions, and placing them in the hands of the
courts, judicial review involves an unjustifiable “disempowerment of ordinary
citizens on matters of the highest moral and political importance” (KAVANAGH, 2003, p. 452)
3		 And it is politically illegitimate, so far as democratic values are concerned: By privileging majority voting among a small number of unelected
and unaccountable judges, it disenfranchises ordinary citizens and brushes
aside cherished principles of representation and political equality in the final
resolution of issues about rights (WALDRON, 2006, p. 1.353).
4		 Dworkin reductively attributes this longstanding tradition of deference to democratic decisionmaking to the “grip” of the “majoritarian premise.
‘” And this, he says, is a misconception. We should not value the right of
the majority to make decisions. Rather, we should value a system in which
“collective decisions ... [are] made by political institutions whose structure,
composition, and practices treat all members of the community, as individuals, with equal concern and respect.” Because, for a variety of reasons, our
actual system falls short and because “The Moral Reading” will bring us closer to the ideal of equal concern and respect, Dworkin maintains that we have
no persuasive reason to cling to the empty forms of majoritarian democracy
(MCONNELL, 1997, p. 1290).
5		 On the partnership view, a community that steadily ignores the interests of
some minority or other group is just for that reason not democratic even though it
elects officials impeccably majoritarian means.” (DWORKIN, 2006, p. 131).
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RESUMO:
A execução provisória de acórdão penal condenatório é compatível com o princípio da presunção de
inocência? Para responder à questão, parte-se do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli, que estabelece três
acepções de racionalidade e legitimidade da interven-
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ção punitiva estatal: modelo normativo, teoria jurídica e filosofia política. Desta teoria, têm-se as premissas gerais do princípio da presunção de
inocência, na interpretação da previsão do art. 5º, LVII, CF-88. Considerando o método dedutivo, propõe-se a análise exploratório-descritiva do
entendimento jurisprudencial anterior e da decisão proferida pelo STF
no Habeas Corpus 126.292, que reinterpretou o citado dispositivo, para
discutir a constitucionalidade do julgado.
ABSTRACT:
Is the imprisonment after a referenced sentence in degree of appeal
compatible with the principle of the presumption of innocence? To answer
the question, the research is based on Luigi Ferrajoli’s Criminal Law’s legal
guarantism theory, which establishes three meanings of rationality and legitimacy of punitive state intervention: normative model, legal theory and
political philosophy. From this theory, we have the general premises of the
principle of presumption of innocence, in the interpretation of the prediction of article fifth, LVII, from the Constitution of 1988. Considering
the deductive method, it is proposed the exploratory-descriptive analysis
of the previous interpretation and the decision pronounced by Brazilian
Supreme Court in Habeas Corpus 126.292/SP, which reinterpreted the
aforementioned provision, to discuss its constitutionality.
RESUMEN:
La ejecución provisional de una sentencia penal condenatoria es
compatible con el principio de presunción de inocencia? Para responder
a la pregunta, se parte del Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli, que establece tres acepciones de racionalidad y legitimidad de la intervención
punitiva estatal: modelo normativo, teoría jurídica y filosofía política. De
esta teoría, se tienen las premisas generales del principio de la presunción
de inocencia, en la interpretación de la previsión del art. 5º, LVII, CF-88.
Considerando el método deductivo, se propone el análisis exploratorio-descriptivo del entendimiento jurisprudencial anterior y de la decisión
proferida por el STF en el Habeas Corpus 126.292, que reinterpretó el
citado dispositivo, para discutir la constitucionalidad del juzgado.
PALAVRAS-CHAVE:
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Garantismo penal; Presunção de inocência; Supremo Tribunal Federal; Habeas Corpus.
KEYWORDS:
Legal guarantism; Presumption of innocence; Brazilian Supreme
Court; Habeas Corpus 126.292/SP.
PALABRAS CLAVE:
Garantismo penal; Presunción de inocencia; Supremo Tribunal Federal; Habeas Corpus.
1. INTRODUÇÃO
A convivência social guarda estreita ligação com o surgimento das
penas e do direito de punir. Diante da necessidade de satisfazer suas demandas básicas, o ser humano viu-se forçado a se reunir em agrupamentos sociais e, assim, foram cogitadas as primeiras normas. Contudo, o
“estado de guerra” entre as sociedades acabou por desencadear uma incerteza que, posteriormente, culminou na privação da liberdade. Caberia ao
soberano proteger a liberdade individual da usurpação de cada particular
(BECCARIA, 2005).
A criação das penas com o intuito de proteger o espírito despótico
está relacionada à aceitação da matriz contratualista, resultante da construção do processo civilizatório como superação do referido “estado de
guerra”, uma vez que o contrato social representa o ato de alienação da liberdade individual ao Estado em troca de segurança (CARVALHO, 2008,
p. 43). Demanda-se, assim, a racionalização desta atividade, a partir de
cânones jurídicos.
Luigi Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão, esclarece o sistema garantista de Direito Penal sob três acepções distintas da racionalidade e
legitimidade da intervenção punitiva estatal: modelo normativo de direto,
teoria jurídica e filosofia política. Em sua teoria, demonstrou a ilegitimidade da prisão do acusado antes da certeza de uma sentença penal condenatória, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Segundo
o autor, referida regra de tratamento determina que o acusado seja considerado inocente até o trânsito em julgado do decisum condenatório e está
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relacionada ao Princípio da Jurisdicionariedade - axioma nulla culpa sine
judicio (AGUIAR; SANTOS, 2016, p. 794).
No Brasil, o princípio da presunção de inocência foi regulamentado,
expressamente, pela Constituição Federal de 1988 (CRFB-88), em seu art.
5º, inciso LVII (BRASIL, 1988). O Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Habeas Corpus nº 84.078, estabeleceu que a prisão antes
do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título
cautelar.
Não obstante a jurisprudência consolidada, a questão ganhou particular impacto diante do julgamento do Habeas Corpus 126.292, em
que o Tribunal, por maioria dos votos, concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda
que sujeito a especial ou extraordinário, não compromete o referenciado
princípio da presunção de inocência. A despeito do efeito inter partes do
remédio constitucional, a decisão é considerada um marco na jurisprudência do Tribunal que, por sua relevância no sistema judicial, tem nítido
caráter multiplicador1. Mais recentemente, esta posição foi reforçada no
julgamento do Habeas Corpus Preventivo 152.752, impetrado pela defesa
do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, de importante repercussão jurídico-política, considerando que – no momento da decisão
– este era potencial candidato à Chefia do Executivo Federal.
O presente trabalho se propõe, portanto, o novo entendimento firmado pela Corte à luz da presunção de inocência, partindo-se da seguinte
questão de pesquisa: a execução provisória de acórdão penal condenatório antes do trânsito em julgado é uma interpretação constitucional conforme o Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli?
Para o desenvolvimento deste artigo, adota-se o método dedutivo, eis
que se utilizou a pesquisa bibliográfica, tomando-se como marco teórico o
Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli, na sua obra Direito e Razão: Teoria do
Garantismo Penal, na fonte primária e através de referências secundárias.
O princípio da presunção de inocência será abordado a partir da doutrina
constitucional e processual penal, tendo como finalidade principal a compreensão de seus postulados. Para o estudo de caso, o HC 126.292, propõe-se
uma análise exploratório-descritiva, confrontando-o com o entendimento
jurisprudencial anterior do STF. O objetivo, portanto, é discutir o novo
entendimento do STF à luz da Teoria do Direito Penal.
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2. O GARANTISMO PENAL DE LUIGI FERRAJOLI NA OBRA
“DIREITO E RAZÃO”: ENTRE DIREITO E MORAL
A gênese do sistema garantista está associada ao modelo jurídico-penal de tutela dos direitos, que tem como finalidade a afirmação de valores fundamentais para construção dos direitos humanos e podem ser
compreendidos como a legitimação externa do Estado Democrático de
Direito. Salo de Carvalho (2008, p. 1) aponta que o direito penal e o direito
processual penal podem atuar como parâmetros de tutela à liberdade; vez
que as garantias asseguradas pelo modelo contratualista e liberal possibilitaram a formação da noção dos direitos de primeira geração.
O desenvolvimento das condições e dos postulados do Garantismo
Penal tem como uma das suas principais fontes as atividades e pesquisas
desenvolvidas pelo autor italiano Luigi Ferrajoli, que culminaram com o
desenvolvimento de uma verdadeira Teoria Geral do Garantismo, exposta
no livro Diritto e Ragione: Teoria del Garantismo Penale (1989).
Em sua obra, Ferrajoli demonstra a ‘inapetência’ de um positivismo
dogmático próprio do Estado de Direito e, amparado no Direito Penal
nuclear, expõe uma concepção minimalista que tem como legitimidade a
exclusiva proteção dos bens jurídicos primários. Seu garantismo propõe
uma concepção unidirecional dos direitos fundamentais, os quais apenas
são dotados de uma eficácia negativa, funcionando como parâmetro limitador do Estado (FELDENS, 2008, p. 69-70).
Na busca por um modelo normativo capaz de satisfazer as exigências de um Estado Democrático de Direito, em que haja uma democracia
substancial e não meramente formal, o garantismo busca o minimalismo
penal, a ultima ratio, em que haja uma restrição ao poder punitivo estatal,
decorrente dos princípios penais fundamentais.
Por um longo período, o modelo de Direito Penal Máximo foi a base
do controle penal no Estado Absoluto ou Totalitário, sendo o sistema penalista marcado pela ausência de limite e condições garantistas, por ser
incondicionado e ilimitado. No referido plano, havia uma excessiva severidade, incerteza e imprevisibilidade nas condenações e nas penas, decorrentes de uma omissão de parâmetros certos e racionais de convalidação e anulação.
Deste modo, o substancialismo penal e o modelo inquisitivo mostravam-se meios
idôneos para sua afirmação, bem como a tortura e culpabilidade do acusado eram
marcas do arbítrio punitivo (FERRAJOLI, 2010, p. 101-103).
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Em contrapartida, o Direito Penal Mínimo está condicionado ao
máximo e corresponde à busca pela tutela das liberdades dos indivíduos
frente ao arbítrio estatal, além de ser um ideal de racionalidade e certeza.
Neste sentido, o sistema garantista de direito trata-se de um modelo-limite do poder penal “absoluto” e sua axiomatização resulta da adoção de dez
condições, limites ou proibições que são verdadeiras garantias do cidadão
(FERRAJOLI, 2010, p. 91).
Discorrendo acerca do racionalismo jurídico resultante do Direito
Penal Mínimo, Ferrajoli (2010, p. 102) assevera:
Está claro que o direito penal mínimo, quer dizer, condicionado e limitado ao máximo corresponde não apenas ao grau
máximo de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e de
certeza. Com isso resulta excluída de fato a responsabilidade
penal todas as vezes em que sejam incertos ou indeterminados seus pressupostos.
Com efeito, cumpre apontar que o principal pressuposto metodológico da teoria geral do garantismo reside na separação entre direito e
moral, a qual impõe outras dualidades, quais sejam, justificação externa
x legitimação interna (do direito), justiça x validade, ser x dever ser (PINHO, 2013, p. 45). O reconhecimento da cisão, no plano lógico, entre os
dois critérios de fundamentação do direito está diretamente relacionado
ao positivismo jurídico, resultante das lutas políticas determinantes de um
lento processo de secularização do direito penal nos séculos XVII e XVIII.
A cisão entre Direito e Moral é o marco do sistema garantista, pois a
independência do plano interno de validade jurídica – legitimação - no
tocante aos critérios externos de justiça – justificação, possibilitou, de início, a limitação do poder punitivo do estado e, assim, a criação de técnicas
“racionalmente idôneas” (COPETTI NETO, 2016, p. 26-27). A separação
entre moral e direito propõe a visualização dos sentidos assertivo (ou teórico) e prescritivo (ou axiológico).
Da acepção teórica ou assertiva resultam três teses:
a) tese metalógica, decorrente de Lei de Hume e que veda a derivação
do direito válido (como é) do direito justo (como deve ser) e vice-versa,
configurando “ideologias” as teses e doutrinas viciadas por essa falácia;
b) tese científica, que exclui a ideia de que a justiça seja uma condição necessária ou suficiente para a validade das normas jurídicas; assim, o
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direito deveria ser inteiramente positivo, ou seja, para ser válida basta que
a norma atente ao princípio da legalidade e;
c) tese metacientífica, relacionada à recíproca autonomia entre o
ponto de vista interno (ou jurídico) e externo (ético-político), permitindo
o desenvolvimento de uma ciência do direito como disciplina empírico-descritiva de normas jurídicas desvinculadas da moral e de uma crítica
externa do direito positivo, independente dos princípios axiológicos incorporados. (FERRAJOLI, 2010, p. 205-206)
Neste sentido, Ana Cláudia Pinho (2013, p. 47) interpreta que
Só o abandono de qualquer moralismo jurídico permite à
ciência do Direito traçar regras de validade das normas com
base em parâmetros internos, prescindindo de valorações
morais externas, e só o abandono de qualquer legalismo ético permite utilizar critérios externos (não jurídicos) para
averiguar a justiça do direito positivo.
O conjunto das três teses, considerando os seus significados e níveis
diversos, forma a concepção positivista do direito e da ciência jurídica
- convencionalismo ou formalismo jurídico. (FERRAJOLI, 2010, p. 206)
Por sua vez, o sentido prescritivo ou axiológico expressa um princípio político do liberalismo moderno que fundamenta a autonomia entre
a esfera do Direito e da Moral, resultante de uma conquista do utilitarismo jurídico iluminista. A imoralidade pode ser considerada condição
necessária para fundamentar a intervenção estatal coercitiva; contudo,
não pode ser tida como uma condição por si só suficiente, como esclarece
Copetti Neto (2016. p. 28):
Isso quer dizer que legitimação interna – razão de direito – e
justificação externa – razão do direito – refletiram o processo
de laicização do direito e da cultura jurídica, na medida em que
criaram os pressupostos teórico e axiológico, respectivamente,
do modelo garantista de legalidade, afastando a possibilidade
futura de uma auto-legitimação ético-política, bem como de
um retorno a uma hetero-legitimação jurídica do direito.
Confrontada com as crises jurídicas decorrentes da insuficiência do
Estado em suprir os problemas decorrentes da inefetividade dos direitos
fundamentais, a Teoria do Direito não consegue atender às mudanças estruturais, de modo que as teorizações acabam desenhando um vazio ontológico. Nesta quadra, a teoria garantista tem como objetivo a essência
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social, amparada num caráter procedimental, na busca do distanciamento
dos padrões dogmáticos ou extra-dogmáticos. (MAIA, 2010, p. 42)
Considerando a incompatibilidade entre normatividade e efetividade, o Garantismo permitiria uma junção entre as duas esferas com o
intuito de reduzir a dicotomia existente no texto normativo (normatividade do modelo em nível constitucional) e sua aplicação prática nos níveis
inferiores. Deste modo, sua influência não está restrita ao campo jurídico,
mas também na esfera política, tendo como aplicação prática a redução da
violência e consequente ampliação da liberdade, em virtude do conjunto
de normas que permite a aplicação do jus puniendi em troca da preservação das garantias individuais (MAIA, 2010, p. 42).
No tocante à teoria do garantismo penal nos termos propostos por
Luigi Ferrajoli, Luis Regis Prado (2014, p. 135) põe à luz que
Em que pese o destaque que se confere à incidência do garantismo em matéria penal, especialmente no tocante à limitação do poder punitivo estatal, vale esclarecer que aquele é enfocado mediante três acepções, conexas entre si: (a)
como um modelo normativo de direito, segundo o qual será
“garantista” o sistema jurídico compatível com as exigências
do Estado de Direito; (b) como teoria jurídica crítica (aposição ao positivismo dogmático), que se propõe a distinguir
normatividade e realidade, é dizer, entre dever ser e ser no
direito; (c) como filosofia política, preconizando a justificação externa do Direito do e do Estado no reconhecimento e
proteção dos direitos que constituem sua finalidade. (Grifos
nossos)
Com relação à primeira acepção, o garantismo seria um modelo normativo de direito fundamentado no princípio da legalidade, que possibilita o limite e vínculo do poder; ademais, considera-se um tipo ideal próprio do Estado de Direito, que deve ser dotado de uma constituição rígida.
Conforme o prisma epistemológico, a teoria seria caracterizada como um
sistema cognitivo ou de poder mínimo; no aspecto político, seria uma técnica capaz de reduzir o grau de violência e garantir a ideia de liberdade. Já
no plano jurídico, o Garantismo seria um sistema de proteção imposto ao
sistema punitivo do Estado para garantir os direitos dos cidadãos, ou seja,
uma limitação ao poder estatal (FERRAJOLI, 2010, p. 785-786).
Para Ferrajoli, este modelo de Estado deve ser caracterizado pelo
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princípio da legalidade no plano formal e ter como fonte substancial a
garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos; o que permite que os
poderes sejam limitados por deveres jurídicos.
Diante do modelo normativo garantista, é possível compreender os
sistemas penais a partir dos graus de Garantismo na medida em que estejam em consonância ou se afastem do modelo limite. Deste modo, a partir
das antinomias existentes entre o sistema normativo regido por princípios
constitucionais e a efetividade dos direitos normativamente proclamados
é possível estabelecer o grau de garantismo em que se encontra determinado sistema penal (BORTOLI, 2008).
No caso da execução provisória, o ordenamento jurídico brasileiro
assegura no âmbito constitucional e também na legislação infraconstitucional – Código de Processo Penal - o princípio da presunção de inocência, de sorte que poderia ser caracterizado, normativamente, como um
sistema penal com grau elevado de garantismo. Por sua vez, ao considerar
a situação específica abordada no presente trabalho, consubstanciada no
novo entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto no julgamento Habeas Corpus 126.292, o qual permite o cumprimento provisório da
pena a partir do acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de
segunda instância, pode-se concluir que o sistema é posto em nível baixíssimos de garantismo.
Neste sentido, é importante lembrar a distinção entre dever-ser e ser.
Ao fazer a abordagem acerca dos graus do garantismo, Adriano de Bortoli
(2008) analisa a antinomia decorrente das normas protetivas do direito do
preso (art. 5º, XLIX, da CF; art. 38 do CP; art. 1º da Lei nº 8.653/93; art. 40
da Lei nº 7.120/1984) – grau elevado de garantismo- e a realidade do sistema penitenciário brasileiro, que não cumpre as exigências asseguradas
no plano normativo – grau baixíssimo de garantismo.
A segunda acepção do termo garantismo reflete uma teoria e crítica
do direito (razão de direito), que tem o objetivo de analisar problemas da
validade e efetividade diante da antonímia entre o modelo normativo x as
práticas operacionais, bem como a diferença entre o “ser” e do “dever ser”
no direito, tendo em vista que pode ocorrer validade sem efetividade ou
efetividade sem validade (FERRAJOLI, 2010, p. 786).
Segundo Copetti Neto (2016, p. 36), trata-se de “uma teoria da diferença entre normatividade e realidade que atua como um fator legitima-
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dor/deslegitimador, limitando e vinculando o poder, tanto à normatividade como à efetividade jurídica”.
Neste sentido, com relação ao segundo aspecto, não se busca determinação de certezas, mas de um modelo que atenda ao questionamento,
à dúvida em relação à validade das leis e sua aplicabilidade e no tocante
ao direito válido e direito efetivo, requerendo uma avaliação crítica dos
juristas acerca das leis vigentes. Ademais, o garantismo deve ater-se aos
aspectos formais e substanciais para permitir a validade do direito, bem
como a efetividade dos direitos fundamentais.
Por fim, a terceira acepção da teoria do garantismo seria uma filosofia política laica, a qual impõe ao Direito e ao Estado uma justificação
externa dos parâmetros garantistas, um “ponto de vista externo” que permite a valoração do ordenamento a partir da separação entre ser e dever
do Direito (direito e moral). Trata-se de uma forma reformadora que tem
como finalidade limitar e vincular o poder do estado (BORTOLI, 2008).
Deste modo, a teoria do garantismo jurídico proposta por Luigi Ferrajoli, por intermédio de suas três manifestações, institui uma posição
crítica a respeito do direito e objetiva a proteção da liberdade individual
contra qualquer forma de exercício arbitrário de poder. Para Copetti Neto
(2016, p. 38), foi possível estabelecer a incorporação interna de normas
que tinham como finalidade a fundamentação externa do modelo. Portanto, com a positivação dos direitos naturais, os princípios axiológicos
externos ao direito se tornaram princípios teóricos e científicos.
3. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO
PRESSUPOSTO PARA FORMAÇÃO DA CULPA: ELEMENTO FUNDANTE DO ESTADO DE DIREITO
O sistema garantista deve ser compreendido como uma teoria de
base constitucional orientada à potencialização dos direitos fundamentais, o que permite assegurar juridicamente sua concretização. Nesse toar,
o Estado Constitucional de Direito é o único modelo estatal habilitado a
permitir a efetivação do modelo garantista, tendo em vista que em ambos
é possível a formulação de técnicas idôneas para assegurar o grau máximo
de efetividade dos direitos fundamentais. (FELDENS, 2008, p. 67)
Neste sentido, como um dos instrumentos da tutela garantista, os
princípios devem ser compreendidos como ordenações que irradiam e
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imantam os sistemas de normas e que permitem a síntese de valores e
bens constitucionais (SILVA, 2013, p. 93-94). Ademais, eles podem ser
caracterizados como normas jurídicas impositivas de uma optimização, o
que possibilita o balanceamento entre valores e interesses, já que são normas jurídicas com um grau de abstração elevado (CANOTILHO, 2003, p.
1160-1161).
Esclarece, ainda, JJ. Gomes Canotilho (2003, p. 1167) que os princípios devem ser observados diante do seu caráter de fundamentalidade no
sistema das fontes de direito, já que eles assumem uma natureza estruturante e tem um papel fundamental no ordenamento jurídico diante da sua
posição hierárquica. Neste sentido, destacam-se os princípios-garantia, os
quais têm como objetivo a instituição de uma garantia dos cidadãos.
Desta forma, os princípios seriam normas de conteúdo abrangente,
que têm como função instrumentalizar a integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. Assim, devem ser analisados como verdadeiros
mandamentos de otimização e como a base essencial do ordenamento jurídico, pois a partir deles são emanadas normas cogentes que determinam
a diretriz do sistema e possibilitam a fundamentação de normas que lhe
são derivadas (ANTUNES, 2010, p. 19).
De acordo com o princípio da presunção de inocência, a partir do
trânsito em julgado de uma condenação penal, instala-se a certeza de culpa do indivíduo acerca de determinados fatos penais, afastando-se seu estado de inocência. Portanto, para formação da culpabilidade de um infrator é imprescindível a existência de uma sentença transitada em julgado e
a partir deste marco é que deve haver a incidência de medidas restritivas
à liberdade e ao patrimônio do acusado (ANTUNES, 2010, p. 39). E, em
consonância com o princípio da dignidade humana, consagra-se a inocência como sendo o estado natural do ser humano, ou seja, a regra será
que todo o indivíduo não seja culpado.
Todavia, caso o Estado consiga comprovar ser o acusado o autor do
fato de acordo com o que for estabelecido em sentença penal irrecorrível,
retira-se o seu estado natural de inocência. Nesse sentido,
Inocente se nasce, permanecendo-se nesse estágio por toda
vida, a menos que haja o cometimento de uma infração penal, e seguindo-se os parâmetros do devido processo legal,
consiga o Estado provocar a ocorrência de uma definitiva
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condenação criminal (NUCCI, 2010, p. 239).
Para o garantismo, “a culpa, e não a inocência, deve ser demonstrada, e é a prova da culpa – ao invés da inocência, presumida desde o início
- que forma o objeto do juízo” (FERRAJOLI, 2010, p. 506).
A premissa de que o estado de inocência deve ser a regra regulamentadora da sociedade teve como marco histórico as ideias de Cesare
Beccaria, que influenciou os pensadores iluministas que defendiam a reforma do processo penal, caracterizado como sistema inquisitorial e que
utilizava a tortura como um dos meios de prova. Em sua respeitável obra
Dos delitos e das penas, defendeu que “um homem não pode ser chamado
réu antes da sentença do juiz, e a sociedade só lhe pode retirar a proteção
pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos quais ela
lhe foi outorgada” (BECCARIA, 2005, p. 63).
Contudo, foi com a Escola Clássica italiana, a qual tem como um
dos seus principais representantes Francesco Carrara, que o Princípio da
Presunção de Inocência propagou-se como um postulado fundamental
do Direito Penal (ANTUNES, 2010, p. 41).
O estado de inocência caracteriza-se como garantia fundamental do
homem, sendo indisponível e irrenunciável já que constitui parte integrante da natureza humana.
[...] a presunção de inocência dos cidadãos não é apenas uma
garantia de liberdade e de verdade, mas também uma garantia de segurança, ou se quisermos, de defesa social: da específica segurança fornecida pelo Estado de direito e expressa
pela confiança dos cidadãos na justiça, e daquela específica
“defesa” destes contra o arbítrio punitivo (FERRAJOLI, 2010,
p. 506).
No plano internacional, a garantia de que o acusado não será declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre sua culpa foi consagrada na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)2 e na Declaração
Universal de Direitos Humanos (1948), fortemente amparada no princípio da dignidade humana3, como se infere de seu art. 11.1:
Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma
sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de
acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem
todas as garantias necessárias para sua defesa.
Referida declaração estabeleceu três importantes fundamentos para
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a presunção de inocência: (I) o seu firmamento como um direito, II) o estabelecimento de um limite temporal e legal, já que condiciona a presunção de inocência à prova da culpabilidade de acordo com os ditames da
lei, e III) o julgamento do acusado deverá ser público, assegurando-se todos os instrumentos para garantir a ampla defesa (MORAIZ, 2017, p. 79).
Posteriormente, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
(1966) dispõe que “toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se
presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa” (art. 14-2). A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)
também positivou o postulado da não culpabilidade4. Ainda segundo Ferreira (2016, p. 11-12), o entendimento que prevalece na Corte Americana
de Direitos Humanos, a prisão sem a existência de uma sentença de uma
sentença definitiva apenas poderia acontecer como medida cautelar, mas
não punitiva. Deste modo, não caberia ao Estado impor a restrição da
liberdade do acusado além do necessário para garantir o bom andamento
do processo e a ação da justiça. Neste sentido, tem-se como exemplos os
casos do Sr. Rafael Iván Suárez vs Equador e de Ricardo Canese vs Paraguay (AMARAL; CALEFFI, 2017, p. 1099).
No tocante ao sistema jurídico brasileiro, a ausência de previsão expressa no ordenamento pátrio até a promulgação da CRFB-88 levou doutrina e jurisprudência à aplicação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos como fundamento para os institutos do favor rei e do in dubio
pro reo. As constituições de 1937, 1946 e 1967 eram omissas em relação ao
princípio e, em certos períodos, como na vigência do período autoritário,
o ônus probatório cabia ao próprio acusado, competindo-lhe provar sua
inocência (ANTUNES, 2010, 51-53).
Contudo, sintonizando os direitos e garantias fundamentais, a
CRFB-88 positivou explicitamente o postulado da não culpabilidade no
art. 5º, inciso LVII, ao dispor que “ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Por sua vez, estabelece o art. 283 do Código de Processo Penal:
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada
em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (BRASIL, 1941)
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De acordo com a processualística penal, a parte acusatória terá o
ônus de provar a culpabilidade do acusado, ou seja, não caberá ao réu
demonstrar sua inocência, mas sim ao órgão acusatório reunir o conjunto
probatório necessário para atestar que o acusado praticou o fato delituoso
que lhe é imputado. O ônus de prova é considerado um dever processual
da acusação de delimitar as provas da inversão do estado de inocência do
réu, para que assim seja demonstrada sua culpa e aplicada a pena ao caso
concreto.
No âmbito criminal, a formação da culpa decorre de um conjunto
probatório inconteste da prática de uma infração penal – um fato típico,
jurídico e culpável. Assim, deve o órgão acusatório provar ao julgador que
o acusado cometeu o crime em sua inteireza, demonstrando a ocorrência
do crime e sua autoria; ou seja, é necessário provar, eliminando-se qualquer dúvida razoável5.
Com relação ao ônus probatório do órgão de acusação,
No processo criminal, o órgão acusatório deve demonstrar
ao magistrado a verdade do alegado na inicial, o que servirá
de lastro para alterar o status constitucional de inocência do
acusado. Este, por sua vez, detendo em seu favor a presunção de não culpabilidade, precisa apenas refutar o alegado e
produzir contraprova facilitar a improcedência da ação. Não
lhe cabe inserir, nos autos, elementos impeditivos, de modo a
vedar o pleito inicial. Afinal, inexiste disputa de igual dimensão, com perfeito equilíbrio, no processo penal. A linha de
tensão entre as partes é fundada, de um lado pela acusação,
com maior encargo, visto lutar contra a presunção de inocência, enquanto, do outro, ocupado pela defesa, atua o réu,
buscando manter seu status, em trabalho de convencimento
ao Judiciário. (Grifos nossos) (NUCCI, 2010, p. 241).
Como reconhecimento da regra probatória, o voto da Ministra Ellen
Gracie no julgamento do Habeas Corpus 84.078 (BRASIL, 2009):
O domínio mais expressivo de incidência do princípio da
não-culpabilidade é o da disciplina jurídica da prova. O acusado deve, necessariamente, ser considerado inocente durante a instrução criminal – mesmo que seja réu confesso
de delito praticado perante as câmeras de TV e presenciado
por todo o país. Por isso mesmo, o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação. Não se exige do suspeito que
colabore minimamente para a comprovação da veracidade
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das acusações que lhe são imputadas. Pode calar para ocultar
fatos que lhe sejam desfavoráveis. Pode utilizar-se de todos
os meios postos à sua disposição pela legislação para contrastar os elementos de prova produzidos pela Promotoria e
mesmo para impedir o seu aproveitamento quando não sejam obtidos por meios absolutamente ortodoxos. O Ministério Público é que deverá se encarregar de fazer a prova mais
completa de materialidade, autoria e imputabilidade. Nessas
circunstâncias, o país pode orgulhar-se de contar com uma
legislação das mais garantidoras da liberdade e de uma prática jurisprudencial que lhe está à altura. (BRASIL, 2009)
Portanto, o núcleo essencial da presunção de não culpabilidade impõe o ônus da prova do crime e de sua autoria à acusação, bem como
permite que seja assegurado ao acusado o devido processo legal, durante
o qual possa utilizar de todos os meios de prova pertinentes para a sua
defesa (ampla defesa) e para destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação (contraditório).
Conforme o princípio da jurisdicionalidade, o processo penal não
pode ser compreendido como mero meio para realização do direito penal,
mas sim como um instrumento de limitação do poder punitivo que é garantido pela função jurisdicional, sendo a prova a atividade necessária
para comprovar a culpabilidade de um suposto autor do crime e, até
que o conjunto probatório seja idôneo para sua confirmação, ninguém
poderá ser considerado culpado. Constitui-se, assim, num corolário
lógico-racional do processo penal e primeira garantia fundamental assegurada pelo cidadão ao procedimento (AMARAL; CALEFFI, 2017,
p. 1102).
Neste sentido, o sistema garantista estabelece que a presunção de
inocência deve estar condicionada ao princípio de submissão à jurisdição, pois esta é uma atividade necessária para obtenção do conjunto
probatório apto a formar a culpabilidade do acusado. Em seu sentido lato,
não deve haver culpa sem juízo e, no sentido estrito, para formação do juízo é imprescindível que a acusação se sujeite à prova e à refutação. Assim,
postula-se “a presunção de inocência do imputado até a prova contrária
decretada pela sentença definitiva de condenação”, como uma “opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo
da impunidade de algum culpado” (LIMA; 2017, p. 44).
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4. A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA A PARTIR DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 126.292: UMA MATERIALIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA?
Ao analisar a trajetória jurisprudencial do STF em relação à execução provisória da pena, percebe-se julgamentos oscilantes quanto ao
tema. Considerando que, de modo geral, os recursos extraordinário e especial não são dotados de efeito suspensivo, nos termos no art. 637 do
Código de Processo Penal c/c arts. 995 e 1.029, §5º, ambos do Código de
Processo Civil, o entendimento jurisprudencial preponderante, mesmo
na vigência da CRFB-88, era quanto à possibilidade de execução provisória diante de uma sentença penal condenatória recorrível, mesmo não
estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do
acusado (LIMA, 2017, p. 46).
Com fundamento no art. 637 do CPP (BRASIL, 1941), seria possível a execução da sentença após a baixa dos autos originais do recurso
extraordinário ao juízo de primeira instância. Neste toar, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 2676, que estabelece a possibilidade de
expedição do mandado de prisão não obstante a interposição do recurso
sem efeito suspensivo. Deste modo, era o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Sentença condenatória mantida em segundo
grau. Mandado de prisão do paciente. Invocado do art. 5º,
inciso LVII, da Constituição. Código de Processo Penal, art.
669. A ordem de prisão, em decorrência de decreto de custódia preventiva, de sentença de pronúncia ou de decisão de
órgão julgador de segundo grau e de natureza processual e
concerne aos interesses de garantia da aplicação da lei penal
ou de execução da pena imposta, após o devido processo legal. Não conflita com o art. 5º, inciso LVII, da Constituição.
De acordo com o parag. 2º, do art. 27 da Lei n. 8.038/1990,
os recursos extraordinários e especial são recebidos no efeito
devolutivo. Mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, contra a qual o réu apelara em liberdade, exauridas estão as instâncias ordinárias criminais, não sendo assim ilegal
o mandado de prisão que órgão julgador de segundo grau
determina se expeça contra o réu. Habeas corpus indeferido. 7
Habeas corpus. Efeito de recurso especial interposto contra
decisão condenatória em segunda instância. Não cabe prisão
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albergue domiciliar quando é determinado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Contra decisão
condenatória, proferida em Segunda Instância por Tribunal
Estadual cabe, apenas, recurso de índole extraordinária - especial ou extraordinário - sem efeito suspensivo, o que possibilita o cumprimento do mandado de prisão, mesmo antes
do seu trânsito em julgado. O recolhimento do condenado
em residência particular só é compatível com o regime aberto e de acordo com as quatro hipóteses do art. 117 da LEP,
Lei n. 7.210/1984. Habeas corpus indeferido. 8
As turmas do STF afirmavam e reafirmavam que a execução provisória da pena decorrente de decisão condenatória recorrível, ainda que
pendente o julgamento de recurso especial ou extraordinário, não colidia
com o Princípio da Presunção de Inocência.
Apesar do entendimento de que era cabível a execução antecipada
da pena, no julgamento do Habeas Corpus nº 84.078 em 2009, por maioria dos votos (7 a 4), o STF alterou entendimento até então dominante e
passou a adotar a orientação de que a execução da pena apenas poderia
ocorrer após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tendo
em vista que a prisão antes da sentença penal irrecorrível atingiria os pressupostos do princípio da presunção de inocência (MORAIZ, 2017, p. 78).
Ao analisar o HC nº 84.078, o Ministro Relator Eros Grau asseverou que:
[...] aliás a nada se prestaria a Constituição se esta Corte admitisse que alguém viesse a ser considerado culpado --- e
ser culpado equivale a suportar execução imediata de pena
--- anteriormente ao trânsito em julgado de sentença penal
condenatória. Quem lê o texto constitucional em juízo perfeito sabe que a Constituição assegura que nem a lei, nem
qualquer decisão judicial imponham ao réu alguma sanção
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não me parece possível, salvo se for negado préstimo à
Constituição, qualquer conclusão adversa ao que dispõe o
inciso LVII do seu artigo 5 o. Apenas um desafeto da Constituição --- lembro-me aqui de uma expressão de GERALDO
ATALIBA, exemplo de dignidade, jurista maior, maior, muito maior do que pequenos arremedos de jurista poderiam
supor --- apenas um desafeto da Constituição admitiria que
ela permite seja alguém considerado culpado anteriormente ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
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Apenas um desafeto da Constituição admitiria que alguém
fique sujeito a execução antecipada da pena de que se trate.
Apenas um desafeto da Constituição. (BRASIL, 2009)
O entendimento firmado vigorou até fevereiro de 2016, eis que ao
julgar o Habeas Corpus nº 126.292, o Plenário do STF, por maioria dos
votos (7 a 4), entendeu que é possível a execução antecipada do acórdão
penal condenatório proferido por um Tribunal de segundo grau de jurisdição, não obstante haja a pendência de um recurso especial ou extraordinário sem efeito suspensivo, bem como estejam ausentes os requisitos
para a prisão cautelar. Deste modo, a partir da nova interpretação da Suprema Corte, volta a ser possível a execução provisória da pena antes do
trânsito em julgado (MORAIZ, 2017, p. 78).
No caso referido, o paciente havia sido condenado à pena de 5 anos
e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do
crime de roubo majorado (art. 157, 2º, I e II do CP). Inconformada com a
decisão, a defesa apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
todavia, o Órgão negou provimento ao recurso e determinou a expedição
de mandado de prisão em desfavor do paciente.
Da referida ordem, a defesa impetrou Habeas Corpus 313.021/SP
no Superior Tribunal de Justiça, tendo como um dos seus fundamentos o
fato da prisão ter sido decretada sem a ocorrência de qualquer fato novo
que justificasse a prisão cautelar e que a determinação da ordem de prisão
ocorreu antes do trânsito em julgado, em desacordo com o entendimento
jurisprudencial consolidado pelo STF. Contudo, o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar, sendo impetrado o Habeas Corpus nº 126.292/
SP (BRASIL, 2016).
No julgamento do writ, em fevereiro de 2015, o Ministro Relator
Teori Zavascki deferiu o pedido liminar para suspender a prisão preventiva decretada pelo órgão de segunda instância. Por sua vez, não obstante
estivesse atribuído à Segunda Turma do Supremo, os ministros decidiram
afetar o julgamento do habeas corpus ao Plenário (FERREIRA, 2016).
Ao analisar o caso, o Relator reconheceu que o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de apelação, possibilitou a execução antecipada da pena, tendo em vista que foi determinada a
ordem de prisão contra o condenado, estando a referida decisão em conflito com o entendimento firmado pela Suprema Corte no Habeas Corpus
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nº 84.078/MG.
Em seu voto, o Ministro Teori Zavascki ponderou que nas instâncias
ordinárias, salvo na revisão criminal, exaure-se a possibilidade de exame
de fatos e provas, ficando estabelecida a responsabilidade criminal do acusado. Além do mais, os recursos de natureza extraordinária não possuem
ampla devolutividade, não sendo possível um amplo debate da matéria
fático-probatória, já que apenas será discutida a matéria de direito. Deste
modo, asseverou que:
[...] nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo grau,
um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e
provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o caso concreto, do princípio
da presunção de inocência até então observado. Faz sentido,
portanto, negar efeito suspensivo aos recursos extraordinários, como o fazem o art. 637 do Código de Processo Penal e
o art. 27, § 2º, da Lei 8.038/1990.
Não é incompatível com a garantia constitucional autorizar,
a partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes de julgamento
de recursos extraordinários, a produção dos efeitos próprios
da responsabilização criminal reconhecida pelas instâncias
ordinárias (BRASIL, 1026, p. 7-8).
Assentadas as linhas gerais do seu posicionamento, ao votar pela denegação da ordem de habeas corpus, o relator concluiu pela possibilidade
da execução antecipada da pena na pendência de recursos de natureza extraordinária por entender que não haveria o comprometimento do princípio da presunção da não culpabilidade, tendo em vista que o acusado foi
considerado como inocente no âmbito do processo ordinário criminal já
desenvolvido, não havendo comprometimento do princípio da presunção
de inocência” (BRASIL, 2016, p. 16).
Ao seu turno, em consonância com a tese firmada, o Ministro Edson
Fachin afirmou que o postulado do art. 5º, LVII, da CRFB-88 não tem
caráter absoluto (BRASIL, 2016, p. 21-22).
Em contrapartida, o Ministro Celso de Mello ressaltou o princípio
da presunção de inocência como notável conquista histórica dos cidadãos
na luta contra a opressão do Estado e o abuso de poder (BRASIL, 2016,
p. 80) e destacou que a repulsa à tal postulado é incompatível com os
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padrões do regime democrático e capaz de produzir restrições não autorizadas pelo sistema constitucional (BRASIL, 2016, p. 82). Acrescentou que,
a fundamentalidade da presunção de inocência demanda uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos direitos da pessoa, sendo prerrogativa do acusado sua inocência, para todos os efeitos legais, até o trânsito
em julgado da sentença condenatória (BRASIL, 2016, p. 84).
O então presidente Ricardo Lewandowski reconheceu a divergência
e posicionou o seu voto no sentido de prestigiar o princípio da presunção
de inocência, cuja compreensão exige uma interpretação taxativa da norma constitucional (BRASIL, 2016, p. 97). Ressaltou, ainda, o fato de que
o “sistema penitenciário brasileiro está absolutamente falido” e configura
um verdadeiro estado de coisas inconstitucional, como foi concluído no
julgamento da ADPF 347 e no RE 592.581 (BRASIL, 2016, p. 98).
Diante do julgamento pelo Plenário, o STF, por maioria e nos termos do voto do Relator, denegou a ordem, estabelecendo a revogação da
limitar e modificou o entendimento jurisprudencial que havia sido consolidado no Habeas Corpus nº 84.078/MG (BRASIL, 2009). Foram vencidos os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski.
O novo entendimento firmado pela Corte gerou ampla reação. No
âmbito do STF, foram ajuizadas as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, cujo objeto é a declaração de constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal e o reconhecimento que o cumprimento
da pena privativa de liberdade está condicionado ao trânsito em julgado
da condenação. Contudo, o STF indeferiu as liminares das ADC’s 43 e 44 e
concluiu que o referido dispositivo não impede a execução antecipada da
pena decorrente de condenação de um órgão de segunda instância (FERREIRA, 2016, p. 32). Referidas ações, cuja decisão teria efeitos erga omnes
e caráter vinculante, ainda não foram julgadas. Mais recentemente, o novo
entendimento foi confirmado no Habeas Corpus (HC) 152752, por meio
do qual a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscava impedir a execução provisória da pena diante da confirmação pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de sua condenação pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A maioria dos ministros acompanhou o relator, Edson Fachin, no sentido da ausência de ilegalidade,
abusividade ou teratologia (anormalidade) na decisão do Superior Tribu-
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nal de Justiça, que aplicou ao caso a jurisprudência do STF, que permite
o início do cumprimento da pena após confirmação da condenação em
segunda instância.
Assentadas as linhas gerais da mutação constitucional decorrente da
decisão proferida pelo STF, resta compreender se o novo entendimento
firmado é uma manifestação do Princípio da Presunção de Inocência.
No tocante ao argumento utilizado de que a análise do mérito da
demanda criminal realizado pelas instâncias ordinárias consumaria a presunção de inocência, é fundamental compreender que a previsão contida
no texto constitucional tem como significado que a execução da pena somente poderá ocorrer após o julgamento de todos os recursos interpostos,
em virtude da expressão “transito em julgado” contida no art. 5º, LVII,
da Constituição. Deste modo, não se pode confundir a referida garantia
constitucional com o duplo grau de jurisdição, tendo em vista que:
[...] a confirmação da condenação em segunda instância não
importa em considerar o acusado culpado e, por consequência, sucessível de ter sua liberdade restringida sem a existência de pressupostos de cautelaridade (prisão preventiva) ou
do trânsito em julgado (coisa julgada material) (AMARAL,
CALEFFI, 2017, p. 1089-1090).
Quanto à sugestão de que na sentença condenatória em primeira
instância haveria a formação de um juízo de culpa, é oportuno apontar
que, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, aproximadamente
25% dos recursos em matéria criminal que chegam ao STF são acolhidos
integralmente. Desta forma, seria incoerente com o sistema constitucional limitar a presunção de inocência de alguém à decisão firmada pelos
Tribunais de segundo grau, tendo em vista que ainda cabem os recursos
excepcionais (LIMA; LEITE, 2017, p. 329).
A decisão ainda promoveu uma ampla discussão na teoria jurídica,
sobretudo porque alguns dos argumentos para a execução antecipada da
pena é a necessidade de equilibrar o princípio da presunção de inocência
e a efetividade da função jurisdicional penal, a qual deveria, além de atender às garantias do acusado, possibilitar os anseios sociais. Isto porque o
entendimento anterior favorecia a sucessiva interposição de recursos com
propósito protelatório, que acarretava, em muitos casos, a prescrição punitiva ou executória (LIMA, 2017, p. 47-48).
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Neste sentido foi o voto do Ministro Relator Teori Zavascki, que defendeu caber ao Poder Judiciário – no caso, ao STF - garantir a função
institucional do processo para conciliar a presunção de inocência com a
efetividade da função jurisdicional do Estado (BRASIL, 2016, p. 17-18).
Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que a discussão sobre a execução da pena a partir do acórdão proferido por Tribunal
competente engloba dois núcleos de normais constitucionais colidentes.
Tendo em vista que, de um lado, há a máxima incidência da presunção
de inocência e, no outro lado, pondera-se o interesse constitucional na
efetividade da lei penal, já que o sistema penal deve ter efetivo, sério e
dotado de credibilidade (BRASIL, 2016, p. 40). Em resumo, apresentou
como argumento para a possibilidade da execução antecipada da pena
três fundamentos pragmáticos, quais sejam:
(i) a interpretação permite tornar o sistema de justiça criminal mais funcional e equilibrado, na medida em que coíbe a
infindável interposição de recursos protelatórios e favorece a
valorização da jurisdição criminal ordinária;
(ii) a execução provisória da pena diminui o grau de seletividade do sistema punitivo brasileiro, tornando-o mais
republicano e igualitário, bem como reduz os incentivos à
criminalidade de colarinho branco, decorrente do mínimo
risco de cumprimento efetivo da pena; e
(iii) promove-se a quebra do paradigma da impunidade do
sistema criminal, ao evitar que a necessidade de aguardar o
trânsito em julgado do recurso extraordinário e do recurso
especial impeça a aplicação da pena (pela prescrição) ou cause enorme distanciamento temporal entre a prática do delito
e a punição, sendo certo que tais recursos têm ínfimo índice
de acolhimento. (BRASIL, 2016, p. 28)
No tocante ao argumento utilizado pelo Ministro Barroso, deve-se
compreender que a presunção de inocência não pode ser atrelada a extensão do seu alcance a determinado tipo penal. Neste sentido, a execução
provisória da pena não deve ser manejada do ponto de vista do bem-estar
social como pressuposto de efetividade punitiva para determinadas infrações penais e para adoção de políticas públicas de combate ao crime
(AMARAL; CALEFFI, 2017, p. 1096).
Alguns dos fundamentos que levaram a Suprema Corte a, no exer-
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cício do seu “poder soberano”, permitir pela antecipação da pena seria o
fato de haver muita prescrição e impunidade, bem como a necessidade de
ouvir a voz das ruas e dar nova interpretação à presunção de inocência
(NICOLITT, 2017, p. 7-8).
Ocorre que a incapacidade dos tribunais superiores de julgar em
tempo razoável os recursos extraordinários em sentido amplo a ponto
de obstar a prescrição da pretensão punitiva seria uma das motivações
que está subjacente ao novo entendimento determinado pela Corte. Deste modo, ao buscar dar conta do princípio constitucional da duração razoável do processo, estaria o Supremo violando a garantia da presunção
de inocência. Acrescenta, ainda, Nicolitt que no modelo democrático de
processo a absolvição de culpados deve ser tolerada e é um custo do risco
de submeter os inocentes a penas injustas.
A tentativa de equilibrar a presunção de inocência com a efetividade
da função jurisdicional pode estar atrelada ao tratamento da presunção
de inocência como princípio jurídico a ser ponderado com outros interesses. Contudo, a Carta Magna estabelece tal garantia como regra que deve
ser efetivada em sua integralidade, não estando sujeita a ponderações ou
sopesamentos. Além do mais, a flexibilização da presunção de inocência
como meio para controle da morosidade no Poder Judiciário trata-se de
argumento meramente consequencialista, tendo em vista que os direitos
e garantias constitucionais são instrumentos atribuídos ao próprio indivíduo em face do Estado (LIMA; LEITE, 2017, p. 329-330).
Deste modo, levando em consideração que o novo entendimento
afrontou a literalidade da garantia constitucional, apontam aos autores
que “a corte se transubstanciou em poder constituinte permanente, ou
seja, em autoridade política soberana, capaz de reescrever cláusulas constitucionais como lhe aprouver” (LIMA; LEITE, 2017, p. 329-331).
Neste cenário, os “crimes de colarinho branco” ganhavam destaque
com o fortalecimento das investigações policiais de combate a tais infrações e pelos julgamentos emblemáticos, como é o caso da “Lava-jato” e
do “Mensalão”. Além do mais, há a expectativa popular pelo controle da
corrupção, diante das notícias de enriquecimento em prejuízo ao erário
e do desvio de verbas públicas (FERREIRA, 2016, p. 31 e 52). Bevilaqua
(2017, p. 17) ainda ressalta que todos esses argumentos são reproduzidos
pela mass media e são referentes ao recrudescimento penal, o qual tem
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como consequência a flexibilização das garantias processuais e a atuação
do Poder Judiciário como verdadeiro órgão de política criminal.
A decisão proferida pela Corte, amparada sob o prisma da proporcionalidade, teve com objetivo estabelecer uma correspondência entre
a presunção de inocência e a eficiência do sistema de justiça, contudo,
acabou por violar o texto expresso da norma constitucional e da lei infraconstitucional – art. 283 do CPP, uma vez que o trânsito em julgado não
simboliza condenação em segundo grau. Outrossim, a decisão proferida
pelo STF foi contrária à evolução jurídico-constitucional fundamentada
na proteção dos direitos fundamentais e na domesticação do poder estatal, pois:
[...] considerando que o STF tem como dever a proteção à
Constituição (Schutzpfl icht), que deve ser promovida em
observância à proibição de excesso estatal (Übermassverbot)
e à proibição de proteção insufi ciente (Untermassverbot),
não cumpriu a Corte com a sua função, pelo contrário, suprimiu a garantia constitucional de presunção de inocência
em prol de uma suposta efetividade da justiça, utilizando-se
de argumentos rasos e sem um adequado aprofundamento
teórico (BEVILAQUA, 2017, p. 17).
Diante da guinada promovida pela Corte, caberia aos Ministros adotar duas decisões, quais sejam, decretar que a decisão proferida no Habeas
Corpus nº 126.292 ia de encontro com o artigo 283 do Código de Processo
Penal9, o que ensejaria a sua reforma; ou reconhecer, expressamente, a inconstitucionalidade do referido dispositivo infraconstitucional. Todavia,
nenhuma das posições foi adotada pelo STF e o dispositivo foi declarado
constitucional, sem legitimar o valor do seu conteúdo, o que resultou em
uma interpretação contrária ao texto constitucional (AMARAL; CALEFFI, 2017, p. 1092).
5. CONCLUSÃO
O Direito Penal pode ser caracterizado como um dos instrumentos
da maior interferência do direito, por apresentar um alto grau invasivo
na esfera privada, decorrente da própria restrição de liberdade do ser humano. Deste modo, o mal causado pelas penas deve ser sempre um mal
absolutamente necessário, ou seja, apenas deve ser utilizado quando for o
único meio necessário para atingir seu objetivo.
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Neste diapasão, o sistema garantista propõe, sob o ponto de vista de
um viés utilitarista, o máximo de bem-estar dos não desviantes e o mínimo mal-estar necessário aos desviantes, sendo vedados os meios arbitrários e severos do sistema punitivo sob a justificação da máxima felicidade.
Além da defesa social, um dos objetivos do Direito Penal é a tutela
do mais fraco perante o mais forte. O julgamento e a imposição da pena
devem proteger os réus, os acusados, contra as vinganças e outras reações
mais severas. Assim, como proposto por Luigi Ferrajoli, a lei penal pode
até mesmo ser compreendida como a “lei do mais fraco”.
O garantismo penal permite um equilíbrio entre a invasão na liberdade individual do investigado e o próprio poder punitivo estatal, leva-se
em consideração a necessidade indispensável da intervenção do jus puniendi, o qual deve ser compreendido como única alternativa e não como
uma das possibilidades para segurar a segurança social.
No tocante às garantias asseguradas ao indivíduo, a presunção de
inocência é uma das mais relevantes no âmbito do processo penal, a regra
de tratamento tem como objetivo atribuir o ônus probatório à acusação,
cabendo ao Estado-acusação demonstrar a culpa do acusado. Ademais, o
princípio a não-culpabilidade determina que o acusado não seja tratado
como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o
que impõe que o estado de inocência deve vigorar durante todo o trâmite
do processo penal.
Tendo como base a análise do Habeas Corpus nº 126.292, percebe-se
que o STF, no tocante à mutação constitucional, admitiu o antigo entendimento jurisprudencial que vigorou até 2009, ao permitir que execução
de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição,
ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio da presunção de inocência.
O posicionamento firmado pela Corte está em desacordo com a taxatividade do disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal,
uma vez que o constituinte originário utilizou o trânsito em julgado como
marco temporal para pôr fim ao estado de inocência.
Registra-se que um dos argumentos fundantes da divergência consistia na suposição de que a execução antecipada da pena viabilizaria a
efetividade do sistema penal, ao afastar uma das causas da impunidade - a
morosidade do próprio Poder Judiciário. Isto porque não seria mais pre-
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ciso aguardar o distanciamento temporal entre o cometimento do delito e
a sua efetiva punição. Outrossim, o novo entendimento tornaria o sistema
punitivo brasileiro mais republicano ao inibir o cometimento das infrações de “colarinho branco”.
Do exposto, sob o aspecto da teoria garantista, percebeu-se que o
STF cedeu ao clamor social, à opinião pública e às pressões políticas quando deveria ter atuado como verdadeiro escudo para proteção das garantias e dos direitos fundamentais. Assim, conclui-se que a decisão proferida
no julgamento do Habeas Corpus 126.292 é inconstitucional por violar
a Constituição Federal, que exige o trânsito em julgado da condenação
como marco para se romper a presunção de inocência e acabou por evidenciar o retrocesso de umas das principais garantias do Estado de Direito.
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Notes

1 Deve-se destacar que as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 têm por
objeto a referida questão, de sorte que há a possibilidade de conferir efeito erga omnes
ao entendimento do STF sobre o alcance da presunção de inocência em uma decisão
vinculante e definitiva, como será exposto adiante.
2 “Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar
indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser
severamente reprimido pela lei”.
3 Com efeito, o período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial foi marca-

do pelo espanto decorrente das atrocidades perpetradas pelas autoridades do
regime totalitário e pelo desrespeito aos direitos humanos de um modo geral.
Diante deste contexto, o princípio da presunção de inocência ganha uma nova
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roupagem fundamentada na dignidade da pessoa humana, bem como foi inspirada a Declaração Universal de Direitos Humanos (FERREIRA, 2016, p.
11).
4 Art. 8ª – 2 (primeira parte). “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a
que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua
culpa.

5 Acerca do ônus probatório estabelece o Código de Processo Penal: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (art. 156, CPP).
6 Súmula 267/STJ: “a interposição de recurso sem efeito suspensivo, contra decisão
condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão.”
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 6.876, DJ 26.11.1992, p. 21.612, Rel.
Min. Néri da Silveira
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 69.176, DJ 23.10.1992, p. 18.780, p. 74,
Rel. Min. Paulo Brossard
9 O artigo 283 do CPP dispõe que: “ninguém poderá ser preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”
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RESUMO:
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo
6º, elenca os direitos sociais, dentre os quais, a educação e o lazer tiveram destaque na análise desse artigo,
não por serem mais relevantes, mas por existir a possibilidade de serem exercidos, sem maiores formalidades e de modo comprometido por todos os cidadãos e não somente pelo Estado, concretizando o que
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rege o princípio da fraternidade, e, por consequência, proporcionando
tais direitos a comunidades excluídas do meio social, que provavelmente
se não os tivessem exercendo, poderiam estar voltadas à criminalidade.
ABSTRACT:
The Federal Constitution of 1988 in its article sixth lists social rights
as fundamental rights to all individuals, which must be guaranteed by the
State. Among several social rights, education and leisure were highlighted
in the analysis of this article, not because they are more relevant, but
because there is the possibility of being exercised, without further formalities and in a way compromised by all citizens and not only by the
State, concretizing what establishes the principle of fraternity, and, consequently, providing such rights to communities excluded from the social
milieu, which could probably be directed towards criminality if there were
no access to them.
RESUMEN:
La Constitución Federal de 1988 en su artículo 6 elabora los derechos sociales, como derechos fundamentales a todos los individuos, que
deben ser garantizados por el Estado. De entre varios derechos sociales,
la educación y el ocio tuvieron destaque en el análisis de ese artículo, no
por ser más relevantes, sino por existir la posibilidad de ser ejercidos, sin
mayores formalidades y de modo comprometido por todos los ciudadanos y no sólo por el Estado, concretizando lo que rige el principio de la
fraternidad, y, por consiguiente, proporcionando tales derechos a comunidades excluidas del medio social, que probablemente si no los hubieran ejerciendo, podrían estar dirigidas a la criminalidad. De este modo, el
presente artículo propone un análisis crítico sobre la implementación de
esta cultura innovadora de diseminación de educación y ocio, calcada en
el principio de la fraternidad, en el seno de la sociedad, principalmente en
las capas sin acceso a esos derechos, con el fin de prevenir y / o intentar
impedir el aumento de la criminalidad.
PALAVRAS–CHAVE:
Criminalidade; direitos sociais; princípio da fraternidade.
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PALABRAS CLAVE:
Criminalidad; derechossociales; principio de lafraternidad.
1. INTRODUÇÃO
Os direitos sociais descritos no artigo sexto da Constituição Federal
de 1988, bem como em tratados, tais quais constam na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão em seu artigo XXII, são, em sua essência, direitos fundamentais do homem e devem ser prestados de forma
positiva, precipuamente, pelo Estado Democrático de Direito; e de forma
complementar pela sociedade, quer representada por um indivíduo em si,
quer representada por ONG’s.
Dentre os direitos sociais que podem ser propagados e efetivados
por todos, de modo empírico, em comunidades marginalizadas, citam-se
nesse artigo, a educação e o lazer, os quais podem ser difundidos, sobretudo informalmente, evitando a burocratização do processo e, dessa forma,
alcançando o objetivo fim a que se propõe a temática desse trabalho, qual
seja, a prevenção e/ou redução da criminalidade, em meios marginalizados, a partir de uma prática social que transcende o âmbito religioso,
político e moral: a fraternidade.
Partindo da análise da conjuntura socioeconômica em que vivemos,
caracterizada pela gritante desigualdade social, por um Estado deficiente,
um crescente índice da criminalidade e pelo individualismo como máquina motriz da sociedade, resta-nos questionar de que forma seria viável a
implementação da prática de difusão desses direitos sociais proferidos de
forma mais intensiva, efetivando o princípio da fraternidade; e se possível
fosse tal implementação, qual seria o grau de efetividade quanto à prevenção da criminalidade?
Na tentativa de dirimir tais indagações foi feito um levantamento bibliográfico, bem como compilações de artigos e revistas que trazem dados
estatísticos relevantes acerca do tema, e ainda depoimentos pessoais de
adolescentes carentes de direitos sociais que ratificam o importante papel
de todos na construção de uma sociedade efetivamente fraterna e, por
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consequência, apresentando menor índice de criminalidade.
Há uma constante preocupação com o crescimento vertiginoso da
criminalidade, sem, porém, se atentar às causas – raiz do problema. Aplicam-se, reiteradamente, as mesmas formas ineficazes de contê-la, através
da aplicação das leis penais, sem, contudo, obter êxito. A reflexão e propagação de uma conduta positiva dos indivíduos na sociedade, alicerçada
no que se extrai do princípio da fraternidade, no intuito de prevenir a
criminalidade vem a ser a razão de existir do presente artigo, pois essa
conduta fraterna pode ser uma das chaves para solver não somente a criminalidade, mas vários desequilíbrios sociais.
Desta feita, ao entender a importância do tema escolhido e analisado
nesse trabalho, que sugere não somente uma análise teórico-reflexiva, mas
principalmente que a disseminação de tais direitos sociais por intermédio
de uma conduta fraterna, seja verdadeiramente posta em prática; passaremos, a priori, a analisar a relação estreita que existe entre ausência de
educação e lazer e um maior índice de criminalidade, por um viés não
só jurídico, mas também sociológico. Em seguida, entenderemos alguns
conceitos e outros aspectos pragmáticos do princípio da fraternidade, enquadrando-o no tema em pauta; bem como compreender a política criminal como espécie de políticas públicas, para por fim, chegar a conclusões
pessoais acerca da problemática posta em discussão.
2. OS DEVERES DO ESTADO E DA SOCIEDADE NA GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS 		
Levando-se em consideração que o modelo de limitação da liberdade depende diretamente da sociedade e das obrigações a ela imputadas,
torna-se fundamental entender como a questão da liberdade e dos direitos fundamentais é tratada em cada Estado para, posteriormente, discutir
a responsabilidade do mesmo face à implementação dos direitos sociais
fundamentais sonegados aos indivíduos marginalizados e aos presos.
Dessa forma, conceber “a proteção da liberdade, por meio dos direitos
fundamentais é, na verdade, uma proteção mediata, isto é, por meio do
Direito”. Sendo assim, há quem defenda que “os direitos fundamentais são,
em verdade, concretizações do princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana, consagrado expressamente em nossa Lei Fundamental”.
(SARLET, 2012, p.56).						
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A evolução dos direitos fundamentais descrita por Gustavo Amaral (2001, p. 49) remonta à era moderna, embora as ideias de dignidade,
igualdade e liberdade já existissem na humanidade, sem o rótulo de direitos. 								
Com efeito, em resposta às transformações sociais, políticas, religiosas e econômicas da transição entre a idade média e a moderna, “os
direitos fundamentais afloraram, inicialmente, em três âmbitos: o debate
sobre a tolerância, o debate sobre os limites do poder e a humanização do
processo penal” (AMARAL, 2001, p. 50).				
Nessa linha, o reconhecimento dos direitos fundamentais em textos
constitucionais, ou seja, a sua positivação asseverou que estes eram ou
pelo menos deveriam ser, para todos. Após os embates entre liberais e socialistas os direitos fundamentais ligados à liberdade e à igualdade equalizaram, o que contribuiu, por conseguinte, para o surgimento do sufrágio
universal, do direito à associação e incorporação da classe trabalhadora no
sistema representativo, “dando origem a novos tipos de direitos que transformaram o Estado de Direito em Estado Social de Direito” (AMARAL,
2001, p. 51).							
Em outras palavras, é nesse momento que a sociedade passa a exercer
um papel fundamental no que diz respeito à efetivação dos direitos fundamentais e na configuração dos direitos humanos.			
Segundo Paulo Bonavides (1996, p. 15), em sua obra “Do Estado Liberal ao Estado Social”, no Estado Social a democracia assumiu o papel
de ser “o mais fundamental dos direitos da nova ordem normativa que se
assenta sobre a concretude do binômio igualdade-liberdade”, isso porque
com a democracia a sociedade ganha voz e representatividade.
[...] a democracia é o direito do povo, de reger-se sobre sua
vontade e mais do que forma de governo se converte, sobretudo, em pretensão da cidadania; a titularidade direta e
imediata do poder, subjetivado juridicamente na consciência
social e efetivado de forma concreta pelo cidadão, em nome,
em proveito da sociedade e não do Estado propriamente dito
– quer o Estado Liberal que separa poderes, quer o Estado
Social, que monopoliza competências, atribuições e prerrogativas.
Contudo, a transição do Estado Liberal para o Estado Social fez
com que o direito constitucional da liberdade passasse a ser visto como
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um novo direito constitucional, distanciando-se da ideia do princípio de
Montesquieu e da oposição e resistência do cidadão ao Estado (BONAVIDES, 1996, p. 15). Nesse novo momento histórico, sociedade e Estado
aliam-se em prol dos direitos fundamentais.
E o próprio Estado passa a estabelecer uma relação simbiótica com
os direitos fundamentais, posto que “o Estado Direito exige e implica, para
sê-lo, a garantia dos direitos fundamentais, ao passo que estes exigem e
implicam, para sua realização, o reconhecimento e a garantia do Estado
de Direito” (Luño apud Sarlet, 2012, p. 60). Sendo assim, “o Estado constitucional determinado pelos direitos fundamentais assumiu feições de
Estado ideal, cuja concretização passou a ser tarefa permanente” (Stern
apud Sarlet, 2012, p 59).
Pode-se dizer, portanto, que a reconciliação da Sociedade com o Estado, propicia o quadro indispensável ao florescimento de uma liberdade
que tem por manivela do sistema jurídico, as garantias sociais e processuais de sua concretização e somente pode se desenvolver, segundo Bonavides (1996, p. 15), sob a égide do Estado Social.
Isso porque, na configuração do próprio Estado de Direito, em função da “herança liberal”, o indivíduo assume uma posição de titular de
prerrogativas em face do Estado, o que promove a primazia quase absoluta dos “direitos subjetivos” em detrimento dos “deveres” (SARLET, 2012,
p.277).
Em consonância com Sarlet, Clève (apud Amaral, 2001, p. 70-71)
fala de uma mudança paradigmática, advinda com a ideia de Estado Social, em que a constituição surge não apenas como limite ao Estado, mas
como tarefa, já que a violação de um direito fundamental pode acontecer
tanto por parte do Estado, quanto por parte da própria sociedade civil. O
que pressupõe deveres fundamentais à sociedade.
Ao passo que os direitos fundamentais estão associados à tutela e
promoção da pessoa na sua individualidade, considerada como titular de
direitos, também representam valores da comunidade no seu conjunto, de
responsabilidade tanto do Estado e quanto da sociedade.
Inclusive, embora este não seja um tema tão discutido pela doutrina constitucional contemporânea e brasileira, salvo algumas exceções, a
Constituição Federal de 1988 faz menção expressa aos direitos e deveres
fundamentais e coletivos, consoante redação do art. 5º, caput, além de
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outras referências diretas a deveres ao longo do texto constitucional.
Com efeito, o reconhecimento dos deveres fundamentais implica na
participação ativa dos cidadãos na via pública, bem como se configura
[...] uma cláusula de barreira contra qualquer ação ou omissão estatal ou induzida pelo Estado que impeça a adequada
concretização ou efetivação dos direitos fundamentais e de
seu conteúdo mínimo. Da mesma forma, no sentido “positivo”, resulta para os órgãos estatais (e, em determinados casos,
também para os particulares), a obrigação de cunho positivo
de assegurar as prestações inerentes ao mínimo existencial.
(SARLET, 2012, p. 281).
Contudo, o reconhecimento dos direitos sociais e ecológicos, ocorrido no âmbito do Estado Social, fortaleceu a noção dos deveres fundamentais. Em razão disso, da nova configuração do Estado e da sociedade,
que Clève (apud Amaral, 2001, p. 70-71) afirmou a existência de “direitos
negativos, com dimensões positivas” e “direitos positivos com dimensões
negativas”. Em ambos, há expectativas negativas e positivas.
Portanto, pode-se dizer que o Estado tem por obrigação garantir os
princípios constitucionais, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa
humana e deve responder pelos casos em que não agir ou agir insuficientemente em matéria de direitos sociais fundamentais.
E essa responsabilidade estatal frente à garantia dos direitos fundamentais está inter-relacionada com a contraprestação positiva por parte
do Estado e do legislador infraconstitucional, não apenas com a formulação de planos nacionais de políticas criminais e penitenciárias, mas na
disponibilização de um orçamento que viabilize a concretização das políticas criminais propostas.
3. DIREITOS SOCIAIS E CRIMINALIDADE: VERTENTES INVERSAMENTE PROPORCIONAIS
Os direitos sociais básicos elencados na Carta Magna de 1988 são,
na verdade, direitos fundamentais inerentes a todo e qualquer indivíduo
e a sua ausência acarreta um desequilíbrio individual e social. Por ser de
tamanha relevância são assim incumbências não somente do Estado, mas
também da sociedade, pois a ação positiva de um não exclui a da outra,
havendo, portanto, uma complementação.
O sistema em que vivemos hodiernamente em nosso país revela
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um cenário trágico e com consequências doentias, senão vejamos a desigualdade social figura como protagonista e cada vez mais em evidência, ascendendo os que já se encontram em ascensão e marginalizando
os marginalizados, culminando numa crescente criminalidade quase que
irreversível, quando levado em consideração a máquina motriz da sociedade: o individualismo.
A criminalidade reflete o grau de desenvolvimento socioeducativo
de uma determinada comunidade. Entende-se por criminalidade, segundo o Dicionário Aurélio, “a perpetração de crimes”, a qual tem uma relação direta quando da inobservância e da inoperância dos direitos fundamentais do homem.
Consistem os direitos fundamentais em direitos básicos, positivados
não só na Constituição Federal de 1988, como também em vários tratados, e são inerentes a todo e qualquer indivíduo, tendo como seu principal
pilar a dignidade da pessoa humana.
Forja-se a criminalidade, além de outros fatores intrínsecos que dizem respeito à personalidade do indivíduo, também por fatores extrínsecos que em havendo ou não numa sociedade irão direcioná-la para um
ou outro caminho, como por exemplo, a falta de acesso à educação numa
determinada comunidade, pode conduzir os seus membros, que por não
ter uma ocupação construtiva e perspectiva de um crescimento pessoal e
profissional, a atividades nocivas e ilícitas, visto o patamar desfavorável
em que se encontram.
Transladando por um viés sociológico, conforme Adorno (1999,
Online), a criminalidade é gerada por:
Igualmente, precárias condições de vida social que eram responsabilizadas pela pobreza de oportunidades de inserção
social aos jovens, sobretudo precária oferta de serviços de
lazer e ocupação do tempo livre de forma considerada socialmente construtiva.
A análise pormenorizada de um estudo feito no Núcleo de Estudos
da Violência no Estado de São Paulo em 2000 nos permite estabelecer
relações entre a distribuição espacial da violência e a distribuição espacial
das condições de vida. O resultado se mostrou, obviamente, pragmático
no sentido de que quanto mais descaso e abandono, em relação à oferta de
educação, oferta de espaços e agências de promoção de lazer houver em
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comunidades carentes, maior será a criminalização que irá atingir a todos
de forma indistinta.
Depoimentos pessoais de adolescentes alvos da criminalidade retratam, literalmente, essa equação inversamente proporcional entre oferta
desses direitos sociais e a criminalidade, senão vejamos um relato de uma
jovem que conheceu a ONG aos 4 anos de idade, quando entrou para os
grupos de percussão e pintura.: “Conseguimos ocupar espaços que antes
eram dominados pelo tráfico, como as quadras esportivas, por exemplo”.
Decerto que, se o Estado deixa de ser liberal e se reveste de uma
roupagem social, assume para si o papel de garantidor dos direitos sociais, quais sejam, educação, lazer, saúde, etc., malgrado não desobriga a
sociedade de, enquanto elemento integrativo de um todo, proporcionar
também, de modo complementar, ações positivas disseminadoras de tais
direitos, principalmente às comunidades marginalizadas.
As regras de Beijing, aprovadas pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 1985 traz, segundo Adorno (1999, Online):
Em linhas gerais, recomendações de investimentos em recursos humanos especializados, em pesquisa e em avaliação de
programas, em políticas sociais capazes de assegurar direitos fundamentais e evitar tanto o abandono quanto à deriva
para a delinquência. Recomendavam igualmente o concurso
da sociedade civil organizada, particularmente através de
programas executados por organizações não-governamentais — ONGs. Quanto à justiça especializada, as recomendações pretendiam restringir ao mínimo a intervenção legal,
privilegiando instrumentos de mediação, cumprimento de
medidas socioeducativas em meio-aberto monitoradas por
agentes comunitários, entre outras iniciativas congêneres. As
recomendações revelavam, portanto, uma clara inclinação
por intervenções de tipo preventivo, voltadas para a proteção
social, em lugar de intervenções exclusivamente repressivas,
que visavam conter o comportamento social de adolescentes
envolvidos com o mundo do crime e da violência.
Apesar de haver correntes doutrinárias que defendam ser o Estado o
único responsável e provedor de ações positivas de oferta de direitos fundamentais, tem-se uma visão crítica mais ampliada e daí estendendo tais
ações positivas para todos, quando se aufere que o problema da criminalidade não é tão somente do ator social que vive no mundo do crime, mas,
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sobretudo de todos os integrantes que compõem a sociedade.
3.1 Políticas Públicas e a efetivação dos Direitos Sociais
A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático de
Direito, que traz em sua natureza político-jurídica dispositivos visando
não somente a promoção da dignidade da pessoa humana entre os cidadãos, mas também uma transformação social no Brasil. No entanto, é imprescindível para a materialização desses direitos sociais que haja políticas
públicas como instrumento garantidor das normas constitucionais, visando atingir o bem comum e, sobretudo, o gozo dos direitos fundamentais,
por via prioritária e ordinária.
Extrai-se da acepção mais pura da Ciência Política as políticas públicas, como instrumentos de operacionalização dos direitos sociais, elencados no artigo sexto da nossa Carta Magna. Aduz Bucci (2001, p. 7), que “a
necessidade do estudo das políticas públicas vai se mostrando à medida
que se buscam formas de concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais”.
Na inteligível explicação de Comparato (1997, p. 18), as políticas públicas são programas de ação governamental, através das quais se torna
possível a implementação de planos concretizadores dos direitos sociais,
com o fim precípuo de obter êxito, quanto ao alcance de melhoria das
condições econômicas, políticas ou sociais da comunidade.
As políticas públicas são fruto de um Estado Democrático de Direito, o qual não se concretiza na ausência da participação mediata ou
imediata do povo na construção e consecução de planos de governo, que
ofertem e assegurem os direitos fundamentais do indivíduo inserido nesse
contexto histórico-político atual.
Pode-se dizer que as políticas públicas representam os instrumentos de ação dos governos, numa clara substituição dos “governos por leis”
pelos “governos por políticas”. O fundamento mediato e fonte de justificação das políticas públicas é o Estado social, marcado pela obrigação de
implemento dos direitos fundamentais positivos, aqueles que exigem uma
prestação positiva do Poder Público (BUCCI, 1996, p. 135).
Segundo Maria das Graças Rua “as políticas públicas são resultantes
da atividade política e compreendem o conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores”. Destarte, é notória e se faz cogente
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a ação positiva do Estado, enquanto garantidor dessas políticas públicas
sejam elas na área da educação ou do lazer, não excluindo porquanto, a
ação positiva paralela da sociedade, integrante de um todo.
O capítulo IV artigo 59 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) reafirma o direito à educação, esporte e lazer ao contemplar
em seu bojo, “os Municípios, com o apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude”.
Tendo as políticas públicas sido enaltecidas e sobrelevadas, quando
do alcance dos direitos de segunda dimensão, revestiram-se de tamanha
relevância, transcendendo o fato de ser meramente objeto de estudo jurídico-político para ser um dever, prioritariamente do Estado, mas também
da sociedade.
3.2 Políticas Criminais como Políticas Públicas
A despeito de haver um senso comum acerca da importância da efetivação de políticas criminais a fim de combater a vertiginosa proliferação
da criminalidade, faz-se mister esclarecer não somente o conceito e natureza das políticas criminais, como também seu efeito social quando a
rigor implementadas.
Nessa perspectiva, Santos (2010, p.7) ensina que:
Políticas criminais não implicam absolutamente em adoção
de medidas restritas ao campo penal. Políticas sociais são
políticas criminais muitíssimo mais eficientes que medidas
penais. Nesse sentido, políticas criminais devem ser concebidas privilegiando a prevenção do delito através de políticas
sociais positivas, afirmativas de minorias e de hipossuficientes economicamente, ao invés de se estruturarem, liminarmente, como políticas penais, consistentes em criminalizações, penalizações e outras alternativas, cunhadas dentro do
universo de instrumentos instituídos pelo direito penal.
Com efeito, as políticas criminais sendo, na verdade, políticas públicas, transcendem o âmbito puramente punitivo do Direito Penal. Ao contrário disso, apresentam também como objeto de estudo as causas da criminalidade e as respectivas propostas de melhoria, não se restringindo às
sanções penais, claramente ineficientes no quadro atual em que vivemos.
Entretanto, essa perspectiva atribuída às políticas criminais é relati-
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vamente nova à que costumava ter outrora, quando se restringia apenas a
medidas punitivas repressivas, em que se atinha somente às consequências do ato de delinquir.
Uma política criminal efetiva e contundente converte-se, assim, no
melhor instrumento preventivo da criminalidade, já que incide diretamente sobre as causas fundantes dos problemas dos quais o crime é uma
consequência.
Programas de prevenção primária, conforme a explanação de Molina (1999, Online) são genuínos e eficazes, “pois se cada sociedade tem o
crime que merece, uma sociedade mais justa, que assegure a todos os seus
membros um acesso efetivo a cotas satisfatórias de bem-estar e qualidade
de vida – em seus mais diversos âmbitos – reduz correlativamente suas
conflitividades e as suas taxas de delinquência”.
Não se deve olvidar a íntima e indissociável relação que há entre a
inobservância e ausência dos direitos sociais e a crescente criminalidade
social, no sentido que parte-se da premissa de que as políticas criminais,
em obediência aos direitos fundamentais, se sujeitam a uma análise global
desse problema, e, portanto, deve dar ênfase às questões básicas, primárias
ensejadoras do fenômeno da marginalização/criminalização.
Nesse toar, a política criminal surge como uma possibilidade de afastar a ideia de fortalecimento do Estado Penal punitivo para dar prioridade às medidas do Estado Social, integrando, assim, juntamente com a
criminologia e o direito penal, o tripé que atua na busca por soluções ao
problema social do crime (HAUSER, 2015).
Ainda, acerca da criminalidade como produto de um problema social, aduz (OLIVEIRA, 2017, p.37) que:
[...] as políticas prisionais surgem, dessa forma, para reparar
e garantir os direitos até então não garantidos daqueles que
estavam marginalizados pela sociedade. O próprio perfil do
apenado no Brasil, que é composto, em sua imensa maioria, por representantes dos estratos sociais mais baixos, por
indivíduos com pouca escolaridade, desempregados, sem
perspectiva social e proveniente de famílias desestruturadas,
é um retrato fidedigno da relação que a criminologia buscou
entre os aspectos sociais e a origem do crime.
É notória ainda a dificuldade social da percepção crítica acerca da
relação direta de causa e consequência quanto a não efetivação dos direi-
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tos fundamentais e o maior índice da patologia “criminalidade”, visto ser o
individualismo protagonista no nosso contexto político-social, não assumindo, portanto, seu papel subsidiário de ofertar também, dentro dos limites pessoais, alguns dos direitos sociais já citados nesse presente estudo.
4. A CONTRIBUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE NA
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
A fraternidade enquanto princípio constitucional encontra-se descrita no preâmbulo da Carta Magna de 1988, quando se objetiva o engendramento de uma sociedade fraterna, mormente quanto ao exercício dos
direitos sociais e individuais. O Princípio da Fraternidade complementa o
Direito no momento em que objetiva reconhecer a igualdade entre todos
os seres humanos, ressalvando a dignidade de forma dinâmica com possibilidade de a pessoa entender sua própria realização em comunidade, sua
participação no meio social, harmonizando o relacionamento entre todos. A fraternidade, enquanto um princípio jurídico, concebe a ideologia
sustentada na prática de uma conduta humana desejável que agradaria a
todos, tendo como base o Direito e assim, buscar a essência da sociedade
fraterna que somente será alcançada através da efetivação dos Direitos
Fundamentais inseridos no texto Constitucional.
“Tradicionalmente o tema FRATERNIDADE é enfrentado como
um ideal de filosofia política ou social, ou mesmo como categoria política, mas não como uma categoria jurídica. Logo, percebe-se uma natural
dificuldade para a análise do tema numa perspectiva jurídica, porquanto,
como registra Fausto Goria, em geral, compreende-se a fraternidade como
algo que se desenvolve espontaneamente, o que seria incompatível com
o Direito, caracterizado pelo uso da coatividade”. (MACHADO, 2008).1
Não há que se falar em convívio social harmônico sem que se mencione a fraternidade, que a priori, em razão do Cristianismo era voltada
para o sentido de assistencialismo, caridade, sendo, por conseguinte, inserida num contexto essencialmente político, integrando, sobretudo, textos constitucionais.
Tendo sido elemento de grande relevância no contexto histórico da
Revolução Francesa, juntamente com os princípios de liberdade e igualdade, a fraternidade veio a ter maior destaque no seio jurídico dos países
ocidentais a partir da Declaração Dos Direitos Humanos em 1948.
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Destarte, consoante o entendimento do doutrinador Savagnone
(2009, p. 195), verifica-se uma primazia dos ideais revolucionários, incisivamente sobre os pilares da igualdade e da liberdade, o que corroborou
para uma tardia implementação do princípio da fraternidade, como podemos observar com a leitura a seguir:
[...]o tripé da revolução: “liberdade, igualdade e fraternidade”, em que pese o fato da fraternidade aparecer em primeiro
plano, juntamente e ao lado da igualdade e da liberdade, “[...]
a fraternidade não ocupou papel importante na cultura política do Ocidente.
A leitura equivocada do princípio da fraternidade como sendo apenas um ideal filosófico, religioso ou social vem sendo paulatinamente retificada pela comunidade científico-jurídica, a qual desempenha um relevante papel ao propagar a verdadeira essência desse princípio, qual seja “a
ideia de Fraternidade estabelece que o homem, enquanto animal político
fez uma escolha consciente pela vida em sociedade e para tal estabelece
com seus semelhantes uma relação de igualdade, (...) são como irmãos
(fraternos)”. (SALMEIRÃO, 2013, Online).
Aufere-se o ponto comum de enquadramento entre o princípio da
fraternidade e a efetivação dos direitos sociais para prevenção/redução da
criminalidade, a partir da análise da Carta Constitucional, mais precisamente no capítulo dos Direitos Sociais, em que assegura a todos o direito
à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, cuja
identificação dos assuntos elencados tem objetivo de promover o bem estar da pessoa humana.
Assim, o princípio jurídico da fraternidade malgrado conste no bojo
do preâmbulo da Constituição Federal de 1988 é tido como um princípio
novo, no sentido de que vem sendo discutido numa perspectiva jurídica
mais prática, nos dias hodiernos.
Carrega consigo o princípio norteador máster do Direito Contemporâneo, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não há
que se falar numa relação de reciprocidade efetiva entre os indivíduos,
sem que haja o reconhecimento e respeito do outro enquanto pessoa.
Desse entrelaçamento entre os princípios supracitados, tem-se que
“certamente, o princípio da fraternidade é direcionador de um projeto político-democrático enquanto norma preceptiva que considera a dignidade
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humana como marco da liberdade, igualdade e fraternidade e limite de
sentido” (MACHADO, 2017, p. 68).
Complementa Carlos Augusto Alcântara (2008, Online) que “a
dignidade da pessoa humana cumprirá um papel de vital importância na
compreensão do alcance dos direitos fundamentais”.
O conceito de fraternidade está descrito na Constituição Federal brasileira, mais precisamente no capítulo dos Direitos Sociais, o qual assegura a todos o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer,
à segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e à infância e
assistência aos desamparados (artigo 6º da Constituição Federal e Título
VIII, que trata da Ordem Social, artigos 193 a 250).
Nesse diapasão, descortina-se o princípio jurídico da fraternidade, revelando sua natureza não só social ou moral, mas principalmente
jurídica, tendo como pilar o da dignidade da pessoa humana, princípio
norteador do Estado Democrático de Direito, e, como objeto os direitos
fundamentais básicos inerentes a todo e qualquer indivíduo.
Ainda acerca do princípio da fraternidade, aduzo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto (2007, Fórum):
A Fraternidade é o ponto de unidade a que se chega pela conciliação possível entre os extremos da Liberdade, de um lado,
e, de outro, da Igualdade. A comprovação de que, também
nos domínios do Direito e da Política, a virtude está sempre
no meio (medius in virtus). Com a plena compreensão, todavia, de que não se chega à unidade sem antes passar pelas
dualidades. Este, o fascínio, o mistério, o milagre da vida.
Consoante Marco Aquini (2008, Online) o princípio da fraternidade
é, na sua essência, um valor jurídico fundamental, senão vejamos:
A fraternidade compromete o homem a agir de forma que
não haja cisão entre os seus direitos e os seus deveres, capacitando-o a promover soluções de efetivação de Direitos Fundamentais de forma que, não, necessariamente, dependam,
todas, da ação da autoridade pública, seja ela local, nacional
ou internacional.
A atuação da sociedade como fomentadora de direitos fundamentais
de educação e lazer, não isenta o Estado de sua majoritária responsabilidade social, conforme aduz Machado, 2017, p. 6:
Constatando-se que a fraternidade foi deixada à deriva en-
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quanto princípio jurídico de mesmo nível constitucional que
liberdade e igualdade, em razão do excesso individualismo
jurídico em que foi alicerçada a teoria dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Levantou-se a
hipótese de que se a aplicação da fraternidade contribuiria
para a proteção dos direitos fundamentais transindividuais
ao atentar para o senso de responsabilidade social materializado nos deveres fundamentais, sem afastar a importante
função do Estado na construção da sociedade fraterna.
Partindo de uma análise pormenorizada da essência dos direitos sociais, pode-se extrair uma concepção macro, que diz respeito aos direitos
fundamentais de todo indivíduo, podendo ser compartilhado por todos,
individualmente ou através de ONG’s. Essa ideia de que os direitos sociais constituem uma via de mão dupla traduz o que chamamos de princípio da fraternidade.
A aplicabilidade do princípio jurídico da fraternidade se perfaz em
vários setores da sociedade, sobretudo no âmbito social, em que os direitos sociais caminham juntos com os deveres sociais, concretizando assim
uma sociedade justa e solidária, livre de mazelas próprias do individualismo e de absoluta sujeição, unicamente, às ações sociais do Estado.
É importante destacar a distinção entre fraternidade e solidariedade,
no sentido que a primeira exige do indivíduo o reconhecimento igualitário
e horizontal, enquanto que a segunda situa-se numa perspectiva vertical,
em que há uma nítida situação de vulnerabilidade entre os polos da relação
jurídica.Conforme destaca Filippo Pizzolato (2008, Online):
A solidariedade vertical se expressa nas formas tradicionais
de intervenção e ação do Estado social, ou seja, alude à ação
direta dos poderes públicos com a intenção de reduzir as desigualdades sociais e permitir o pleno desenvolvimento da
pessoa humana. A solidariedade horizontal, por sua vez, diz
respeito a um princípio que pode ser deduzido da Constituição, o de um necessário socorro mútuo entre cidadãos,
limitando-se o Estado a oferecer-se como fiador externo.
Frise-se que não há que se falar em fraternidade sem dignidade igualitária, na qual a visão horizontal entre os indivíduos se perfaz a partir de um
entendimento consolidado na impossibilidade de haver direitos, sem que houvesse os respectivos deveres sociais, concretizando, de forma efetiva, a tão
almejada sociedade justa descrita na nossa vigente Constituição Federal.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para sair do campo da utopia, como muitos devem julgar ser a aplicabilidade do princípio jurídico da fraternidade como instrumento preventivo da criminalidade, quando da oferta de educação e lazer também
pela sociedade, se faz primordial uma ruptura de paradigma da atual forma de pensar, geralmente voltado para si, e, por consequência uma mudança na cultura atualmente bélica para uma cultura de harmonia entre
os atores sociais.
Para além disso, deve ser a criminalidade vista como um desequilíbrio que atinge a todos e, que portanto, é sim um problema de todos,
podendo ser reduzida a partir de práticas sociais positivas, tanto de indivíduos quanto de ONG’s que ao proporcionarem, mesmo que de modo
informal, atividades construtivas em comunidades carentes de direitos
sociais básicos, podem estar não somente desviando alguns do mundo do
crime, mas também abrindo portas de esperança de uma vida mais digna,
tanto no âmbito individual quanto no geral.
Em que pese ter o Estado assumido para si a concretização dos direitos sociais, ao ter se revestido do papel de Estado Social Garantidor, se
comprometeu diante da Constituição Federal de 1988, ofertar e garantir,
prioritariamente, os serviços correlatos aos direitos básicos fundamentais
de todo e qualquer indivíduo, o que já preservaria a dignidade humana de
cada ator social.
Porém, o contexto atual em que vivemos nos dá um diagnóstico evidente de que tal compromisso estatal não foi efetivamente cumprido, seja
lá qual for a óbice; o que não nos impede de fazer uma interpretação mais
minuciosa do texto constitucional ou até do nosso código pessoal de consciência ética, o que nos leva a uma extensão desse dever de garantir os
direitos sociais, perpassando pelo Governo, incidindo também na própria
sociedade.
A alteridade, que fundamenta a fraternidade enquanto princípio jurídico, traz em sua interpretação mais translúcida, o singelo significado
de que somos todos iguais, em direitos e em deveres, e que dessa forma,
quando nos dispomos a fazer algo de que temos conhecimento em benefício de outrem, sobretudo gratuitamente, não estamos num patamar
superior, ao contrário disso, estamos numa posição paritária, levando em
consideração que somos partes integrantes de um todo, e que o objetivo
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comum a que se propõe cada um é, justamente, a harmonia desse todo.
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RESUMO:
Objetiva identificar ofensa ao princípio de vedação de retrocesso na
política de reserva de vagas em concursos públicos às pessoas com deficiência na jurisprudência da Suprema Corte. Após delimitar e organizar
amostra quantitativa e qualitativa da jurisprudência acerca do artigo 37,
VIII da Constituição de 1988, analisa as teses levantadas ao longo dos
principais julgados, passando à investigação de eventuais retrocessos na
sua efetivação. Conclui que, apesar de avanços significativos, a mudança
de entendimento a partir do Mandado de Segurança 26.310-5/DF vem
negando plena eficácia ao dispositivo constitucional, sem, contudo, configurar ofensa jurisdicional ao princípio de vedação de retrocesso.
ABSTRACT:
This paper aims at identifying an offense against the principle of
prohibition of retrogression in the policy of reserving vacancies for persons with disabilities in public tenders in the jurisprudence of the Supreme Court. After delimiting and organizing a quantitative and qualitative
sample of the jurisprudence of the Supreme Court on article 37, VIII of
the 1988 Constitution, it analyzes the theses raised along the main judgments, going on to investigate possible setbacks in its implementation.
It concludes that, despite significant advances, the change of understanding stemming from the judgment of Writ of Mandamus 26.310-5/DF has
denied full effectiveness to the constitutional device, without, however,
configuring a jurisdictional offense against the principle of prohibition of
retrogression.
RESUMEN:
Se pretende identificar ofensa al principio de prohibición de retroceso em la política de reserva de plazas en concursos públicos a las personas
con discapacidad em la jurisprudencia de la Corte Suprema. Después de
delimitar y organizar uma muestra cuantitativa y cualitativa de la jurisprudencia acerca del artículo 37, VIII de la Constitución de 1988, analisa
las tesis levantadas a lo largo de los principales juzgados, pasando a la
investigación de eventuales retrocesos em su efetivación. Concluye que,
a pesar de avances significativos, el cambio de entendimento a partir del
Mandado de Seguridad 26.310-5/DF viene negando plena eficacia al dis-
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positivo constitucional, sin, no obstante, configurar ofensa jurisdiccional
al principio de prohibición de retroceso.
PALAVRAS-CHAVE:
Pessoa com deficiência; concurso público; retrocesso; jurisprudência; Suprema Corte.
KEYWORDS:
Person with disabilities; public tender; retrogression; jurisprudence;
Supreme Court.
PALABRAS CLAVE:
Personas com discapacidad; concurso público; retroceso; jurisprudencia; Corte Suprema.
1. INTRODUÇÃO
O denominado princípio da vedação de retrocesso tem ganhado
cada vez maior repercussão na comunidade jurídica, podendo-se considerar tal fenômeno, em boa parte, como resultado do progressivo aprofundamento global da crise (e da crítica) sobre o Welfare State – independentemente do seu tipo ou grau de implantação.
Embora a revisão de políticas públicas de cunho social securitário
tenha ganhado contornos no noticiário nacional como efeito da crise econômica de 2008, na Europa, – cujos principais exemplos são Portugal, Itália, Grécia e Espanha (‘PIGS’) –, antes mesmo do novo liberalismo político-econômico despontar questionava-se a revisão dessas políticas, muitas
das quais, são conquistas sociais de longa data vinculadas ao advento de
direitos fundamentais de segunda geração. Hoje, esta discussão toma de
modo contundente o Brasil, mediante trâmites de reformas trabalhista e
previdenciária, e os Estados Unidos da América, num desmonte do sistema de saúde que, surpreendentemente, vinha no sentido oposto através
do ‘Obamacare’.
Em se tratando, pois, de direitos fundamentais cuja densificação
normativa chega às vias de petrificação no corpo do texto constitucional
(caso do Brasil), natural que juristas busquem em outros países o recurso
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jurídico do propalado princípio da vedação de retrocesso social, se não
para reafirmar a força normativa da Constituição, garantir que conquistas
na sua efetivação não venham a sofrer interferência, seja por via legal-regulamentar ou mesmo hermenêutica, – hipótese a que este se dedica.
Com efeito, não se pode afastar a possibilidade de que as cortes revisem sua interpretação acerca dos direitos implicando em consequência
na redução do seu sentido ou extensão. Com isso, não só se torna factível
falar em retrocesso como também de caso de aplicação do princípio da
vedação de retrocesso em face de decisões emanadas pelas cortes de justiça – o que deflagra vários questionamentos.
Neste delineado universo de possibilidades, o presente estudo dedica-se a identificar, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
a ofensa ao princípio de vedação de retrocesso precisamente no que diz
tange à eficácia da política de reserva de vagas em concursos públicos às
pessoas com deficiência (PcD), prevista no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Para tanto, após delimitar e organizar amostra quantitativa e qualitativa da jurisprudência da Suprema Corte acerca do referido dispositivo,
analisa criticamente as teses levantadas ao longo da evolução histórica
dos julgados selecionados, passando-se, na sequência, à investigação dos
eventuais retrocessos. Uma pesquisa tal obviamente não poderia deixar
de fazer considerações sobre o princípio que adota como vetor de análise
tampouco sobre a própria política pública em debate, razão pela qual são
feitas breves incursões.
Uma tal investigação não só se justifica pelos indícios preliminares
de que referido fenômeno jurídico tenha ocorrido na jurisprudência do
STF como também pelo fato de constituir as cotas tanto um marco do reconhecimento de um direito ao trabalho (típico da chamada segunda dimensão de direitos fundamentais) e de um direito à inclusão social (próprio da terceira dimensão de direitos), valendo-se para tanto da expressa e
oficial adoção pelo Estado de uma política pública de discriminação positiva, – aspecto este que o elevou inclusive a parâmetro da admissibilidade
constitucional de tantas outras políticas públicas desse jaez.
Espera-se, assim, ao final do estudo, confirmar a hipótese lançada,
a de que o STF incidiu em ofensa ao princípio da vedação de retrocesso no que se refere ao art. 37, VIII, da CR/88, como também construído
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pesquisa científica apta a referir novos estudos numa seara jurídica que,
suspeita-se, tende a ser cada vez mais demandada em terras tupiniquins.
2. A INCLUSÃO LABORAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
A RESERVA DE VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS
Estudos das Nações Unidas (2007, online) e do Banco Mundial (2012,
online) estimam que cerca de 20% das pessoas mais pobres do mundo têm
algum tipo de deficiência e que cerca de 80% delas vivem abaixo da linha
da pobreza em países em desenvolvimento. Em países em desenvolvimento, 80% a 90% das pessoas com deficiência em idade de trabalho estão
desempregados e, mesmo em países desenvolvidos, a taxa de desemprego
entre eles é pelo menos o dobro dos trabalhadores sem deficiência (ONU,
2007, online). No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
estimou que em 2010, 23,9% da população tinham pelo menos uma deficiência (IBGE, 2012, passim); ao passo que 30% deles sobreviviam com
menos de um salário mínimo (ONU, 2017a, online). Todos esses dados
apontam para a estreita relação entre deficiência, privação de direitos, miséria e exclusão.
Quando se investiga acerca daqueles que não têm vez nem voz no
campo social e político, ou seja, os margina(is)lizados (à margem do Estado e da lei, e daí também falar-se em fora-da-lei, e não contra-a-lei),
pode-se identificar dois grupos: minorias e grupos vulneráveis. Embora
nos grupos vulneráveis uma dada característica distintiva implique efeitos
em relações específicas e delimitadas de hipossuficiência em dado aspecto
objetivo da vida social, – não se é, e.g., idoso, criança, jovem, consumidor,
empregado em tempo integral e por toda a vida e nem sempre isso é um
fator relevante de discriminação (negativa) na sociedade –, o mesmo não
se pode dizer de, por exemplo, negros, mulheres, homossexuais, grupos
étnicos e religiosos, casos em que o estigma aferido a dado tempo e lugar
em uma certa sociedade é integral e generalizado, pois dizem respeito ao
seu ser (e não a um estar), levando a um círculo vicioso de exclusão, vulnerabilidade e violação de direitos.
É esse fator subjetivo, intrínseco a sua condição humana, que torna
um grupo populacional, identificado pelo estigma criado pelas normas
sociais em torno da sua diferença, em uma minoria. E é a consciência
dessa diferença e da inexorabilidade em relação a sua existência que faz
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surgirem em minorias mais politizadas, ante sua latente vulnerabilidade
social, ações de autoafirmação, ditas ações afirmativas.
Nesse contexto, a principal referência histórica existente são os embates em prol dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Após muitos confrontos, pressionado, Lyndon Johnson, sucessor de Kennedy na
presidência, oficializou as ações inclusivas, ou ações afirmativas, fazendo
o seguinte discurso ao conferir aos negros o direito de votar e ser votado:
(...). Mas liberdade não é suficiente. Você não apaga as cicatrizes de séculos dizendo: Agora você está livre para ir aonde
quiser, fazer o que desejar e escolher os líderes que preferir.
Você não pega uma pessoa que, durante anos, foi arrastada
por grilhões e libertá-la, trazê-la até a linha de partida de
uma competição e depois dizer: “você está livre para competir com todos os outros”, e ainda assim acreditar que está
sendo completamente justo.
Desta forma, não basta apenas abrir os portões da oportunidade. Todos os nossos cidadãos devem ter a habilidade para
atravessar esses portões.
Este é o próximo e o mais profundo estágio da batalha pelos
direitos civis. Nós não procuramos apenas a liberdade, mas
oportunidade. Nós não procuramos apenas igualdade legal,
mas a habilidade humana, não apenas a igualdade como um
direito e uma teoria, mas igualdade como um fato e igualdade como um resultado. (...). (JOHNSON, 1966, online )
Hoje, sabe-se que ações afirmativas não significam apenas a fixação
de cotas – quer voluntárias, quer pela imposição do Estado –, correspondendo sim a toda ação que tenha por fundamento a afirmação de uma
diferença em relação ao padrão de normalidade de dada sociedade e a
defesa do direito a essa diferença, com as conseguintes considerações e
medidas, negativas ou positivas, em prol da igualdade de tratamento e de
oportunidades.
Aranha (2003) destaca as severas limitações que a exclusão impõe a
essa minoria ao observar o trabalho como instância elementar à formação
da identidade pessoal e social dos indivíduos e à conquista da sua consciência de dignidade e cidadania:
O aspecto fundamental aqui ressaltado, é que é no contexto
das relações sociais do trabalho que o homem atua na realidade, modi-
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fica-a, transforma-se e constrói sua identidade pessoal e social.
Numa sociedade em que as relações de produção são organizadas de tal forma, que o homem se apropria do processo de
criação, ele é valorizado, cresce em autonomia, em consciência da cidadania, enfim, humaniza-se cada vez mais.
Por outro lado, em uma sociedade em que as relações de produção são organizadas de forma a utilizar-se mecanicamente
do fazer do homem, e não do seu pensar e ativa participação, instala-se um processo de coisificação, no qual o homem
desenvolve o sentimento de menor valia, de impotência, de
membro social de segunda categoria.
Tem-se, portanto, o trabalho, a atividade desenvolvida no contexto de relações sociais de produção, determinante essencial
da formação da identidade pessoal e social do indivíduo, bem
como de sua autoestima e consciência de dignidade.
Ao refletir sobre essas questões, tendo como foco da análise
o processo histórico da relação das sociedades com as pessoas com deficiência, o estado permanente de segregação e
de exclusão a que estas foram submetidas tem determinado limites claros para seu desenvolvimento e praticamente
impossibilitado a construção de uma identidade positiva, de
consciência crítica e do exercício da cidadania. (ARANHA,
2003, p. 8)
Bem por isso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPcD), de 13/12/06 (ONU, 2007, online)– a primeira aprovada
consoante o rito do §3º do art. 5º da CR/88 (BRASIL, 2008b, online), passando a ter status material e análogo-formal de emenda constitucional
(PIOVESAN, 2009, p. 52), com a promulgação (ARAUJO, 2009, p. 732733) do Decreto nº 6.949, de 25/08/09 (BRASIL, 2009b, online) – previu
em seu art. 27, entre outras medidas quanto ao trabalho e emprego dessa
minoria, a contratação de pessoas com deficiência no setor público (alínea
‘g’).
Antes disso, porém, a Constituição, com vistas ao direito fundamental à inclusão social, um dos seus objetivos (CR/88, art. 3º, III), já dispunha, entre outros mecanismos de ação afirmativa, acerca da reserva de
vagas em concursos públicos:
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou funda-
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cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte: (redação original) (...)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para
as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; (BRASIL, 1988, online)
A indeterminação quanto ao ‘percentual’ é reflexo da indecisão verificada na constituinte, especificamente na Subcomissão de dos Negros,
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias em que foi debatida
(BRASIL, 2008a, online), que termina por deixá-lo a cargo do legislador
ordinário. O processo legislativo iniciou-se com a Lei nº 7.853/89, com
regulamentação pelo Dec. nº 3.298/99:
Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o
direito de se inscrever em concurso público, em igualdade
de condições com os demais candidatos, para provimento de
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que é portador.
§1º O candidato portador de deficiência, em razão da
necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as
vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por
cento em face da classificação obtida.
§2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo
anterior resulte em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
(BRASIL, 1999, online)
Ademais, insta consignar que a Lei nº 8.112/90 já determinava o seguinte:
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...)
§2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o
direito de se inscrever em concurso público para provimento
de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no
concurso. (BRASIL, 1990 a, online)
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Nestes termos, portanto, ficam lançadas brevemente as bases históricas, axioteleológicas e legislativas sobre as quais se estabelece a presente
investigação.
3. AMOSTRA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Com o objetivo de aferir quantitativa e qualitativamente a jurisprudência do STF acerca do art. 37, VIII, da CR/88, a, depois, denunciar a
ampliação ou restrição quanto ao sentido, alcance e eficácia da norma
ali inscrita, deve-se, antes, definir metodologicamente a forma com que
a amostra jurisprudencial é colhida, identificada e classificada. Só então, organizadas criteriosamente as decisões, torna-se possível proceder a
uma análise crítica e científica sob o enfoque do princípio da vedação de
retrocesso, – no que a perspectiva funcional-sistemática que rege as ações
afirmativas, acima abordada, exerce papel fundamental.
A este respeito, sabendo-se que a diversidade e sucessão de nomenclaturas designativas da minoria composta pelas pessoas com deficiência
é um relevante complicador, - inválidos, deficientes, excepcionais, pessoa
deficiente, pessoas portadoras de deficiência, pessoa com necessidades
especiais, portadores de necessidades especiais etc.-, bem como sua associação à expressões como ‘concurso’, ‘reserva de vagas’ e ‘cotas’ poderia
resultar em julgados sem pertinência, entendeu-se a pesquisa por indexação legislativa como critério idôneo e mais objetivo.
Na tela de pesquisa de jurisprudência do sítio virtual do STF (BRASIL, 2018, online), na área de ‘pesquisa por campo específico’, em legislação, uma vez inserida a indicação de inciso VIII, de artigo 37 e escolhida a Constituição Federal de 1988 (CF-1988) no campo ‘legislação’,
o sistema retornou, a 29/01/2018, em relação a todos os tipos de decisão
disponíveis para busca (Acórdãos, repercussões gerais, súmulas vinculantes, súmulas, decisões monocráticas, decisões da presidência, informativos e questões de ordem) 1 repercussão geral, 89 acórdãos, 25 decisões
da presidência e 798 decisões monocráticas.
Logo, percebe-se que a expressão de busca empregado pelo sistema da Suprema Corte (“(CF-1988 MESMO ART-00037 ADJ40 INC00008)”) não permitiu a pesquisa acerca do inc. VIII do art. 37 da CR/88,
mas, sim, julgados em que tenha havido a indexação legislativa de ‘um
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inciso VIII qualquer’, de ‘um artigo 37 qualquer’ e de qualquer dispositivo da ‘Constituição Federal de 1988’ –criando dificuldades.
Com a conferência da indexação legislativa desses julgados, obteve-se 24 acórdãos, 3 decisões da presidência e 164 decisões monocráticas
indexados especificamente em relação ao inc. VIII do art.37 da CR/88.
Com uma leitura superficial destes, porém, constatou-se que alguns na
verdade versavam sobre os inc. XIII ou VII. Eliminando-se os julgados
dos indexados equivocadamente, obtém-se uma relação de 20 acórdãos,
2 decisões da presidência e 126 decisões monocráticas.
Superada essa longa etapa e avançando para o conteúdo das decisões, percebe-se que o dispositivo constitucional estudado, por vezes,
integra as razões de decisão ou, por outras, é mencionada de passagem
de modo enumerativo, exemplificativo ou, mesmo, equivocadamente na
redação do relatório ou do voto, – quando não em trecho citado do acórdão recorrido.
Em vários constatou-se a presença do art. 37, VIII da CR/88 apenas
em relatório em referência aos dispositivos cuja violação havia sido suscitada, não sendo possível precisar da análise da decisão proferida sob
que circunstâncias teria ocorrido sua invocação, – até porque, em vários
desses, entendeu-se pelo não conhecimento ou indeferimento sumário do
recurso. Em outros julgados, a menção serviu de exemplo para demonstrar adesão constitucional às ações afirmativas (e.g. cotas estudantis, benefícios tributários, benefícios assistenciais etc.).
Decisões houve em que o dispositivo foi citado como referência à
distinção feita pela constituição entre cargos públicos e empregos públicos. Noutras tantas, a indexação deu-se por mera enumeração de princípios constitucionais contemplados no caput e incisos do art.37. Por fim,
em alguns casos, não sendo possível precisar o art. 37, VIII da CR/88
como integrante do cerne da decisão, verificou-se aparente equívoco na
indexação uma vez debatidas outras matérias contempladas no art.37.
Como resultado dessa breve análise do conteúdo das decisões, restaram selecionados 11 acórdãos1, 2 decisões da presidência2 e 76 decisões
monocráticas3. Desses, porém, em poucos houve discussão do mérito,
culminando com o provimento ou desprovimento da ação ou recurso.
Adicionalmente, a pesquisa das decisões referenciadas pelos julgados
obtidos revelou a existência de decisões que, embora versando sobre o
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mérito do dispositivo ora pesquisado, não teve sua indexação no site da
suprema corte (por exemplo, MS 31.715 e MS 30.861).
Portanto, foram com esses critérios e condições que se delimitou,
organizou e recolheu a amostra jurisprudencial que é objeto de análise
nos tópicos que se seguem.
4. ANÁLISE DE JULGADOS
Não obstante as dificuldades relatadas no tópico anterior, foi possível selecionar um conjunto de julgados que, além de evidenciar uma
certa unidade referencial, indicam o desenvolvimento do processo de revisão de entendimento do STF sobre a aplicação do art.37, VIII, da CR/88,
partindo de decisão plenária da Corte em 2000 e encerrando-se, 15 anos
depois, com outra decisão em sentido um tanto diverso pelo Pleno, - cuja
composição, comparada à de 2000, foi renovada em 9 ministros, mantidos
apenas Celso de Mello e Marco Aurélio.
4.1 Recurso extraordinário 227.299-1/MG: eficácia constitucional
no plenário
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou ao recorrente com deficiência uma das 8 vagas de advogado da Câmara Municipal de Divinópolis/MG uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 09/92, em relação
ao art.37, VIII da CR/88, fixava a reserva de vagas em 5%, resultando no
valor de 0,4. Segundo o recorrente, tal índice deveria ser arredondado em
respeito ao ditame constitucional. Com parecer favorável da Procuradoria Geral da República (PGR), o relator, Min. Ilmar Galvão, destacando
o mínimo de 5% e a ordem do Dec. nº 3.298/99 de elevação de eventual
resultado fracionado para o primeiro número inteiro subsequente, dispôs:
De ter-se, em face da obrigatoriedade da reserva de vagas
para portadores de deficiências, que a fração, a exemplo do
disposto no Decreto nº 3.298/99, seja elevada ao primeiro
número inteiro subsequente, no caso 01 (um), como medida necessária a emprestar-se eficácia ao texto constitucional,
que, caso contrário, sofreria ofensa. (BRASIL, 2000, online)
O ministro destacou ainda, que é “o número total de cargos e empregos o dado a ser considerado quando da abertura de concursos públicos,
para a reserva de vagas a deficientes físicos” (BRASIL, 2000, online), o que
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sugere que, independente da diversidade e natureza de cargos e empregos
ofertados em concurso, o percentual deve ser aplicado sobre sua totalidade.
Julgado em 14/06/00 pelo Plenário do STF, então, composto pelos
ministros Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Néri da Silveira, Sydney Sanches,
Octavio Gallotti, Sepúlveda Pertence, Maurício Corrêa, Celso de Mello
e Marco Aurélio (além dos ausentes, Moreira Alves e Nelson Jobim) deu
provimento unânime segundo o relator.
4.2 Mandado de segurança 25.074/DF: a base de cálculo
Neste writ, os impetrantes se insurgem contra a reserva de 1 das 2
vagas para Procurador do Ministério Público junto do Tribunal de Contas
da União ao argumento de que extrapolado o limite de 20% previsto no
§2º do art. 5º da Lei 8.112/90.
Apreciando a cautelar, o relator, Min. Cezar Peluso, em decisão de
18/10/04, negou liminar aduzindo, inclusive, as seguintes considerações
sobre a base de cálculo do percentual de vagas reservadas, após citada
ementa do RE 227.299-1/MG:
E, posto que neste juízo provisório, tenho que acertou [esta
Corte], porque, a desconsiderar o número dos cargos e empregos para efeito de reserva, a pessoas portadoras de deficiência, de vagas em cargos e empregos públicos, teríamos
algumas consequências práticas absurdas, das quais a mais
visível seria a de, ao final de vários concursos, com uma ou
duas vagas em cada um, acabarem sendo todas, ou quase
todas, do quadro funcional, preenchidas por aqueles aos
quais a Constituição pretendeu apenas garantir ocupem parte (percentual) do número dos cargos ou empregos de cada
órgão, por conta e em rol da condição pessoal de portadores
de deficiência.
A limitação do número de vagas em relação ao número dos
cargos ou dos empregos públicos, em cada unidade administrativa, é o único critério que, sem prejudicar o acesso dos
demais cidadãos com base nos requisitos ordinários, concretiza a reserva de percentual para uma especial categoria de
pessoas. Em palavras menos congestionadas, o que assegura
a Constituição é que os portadores de deficiência têm direito de ocupar determinado número de cargos e de empregos
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públicos, considerados em cada quadro funcional, segundo
a percentagem que lhes reserve a lei, o que só pode apurar-se
no confronto do total dos cargos e dos empregos, e não, é
óbvio, perante o número aleatório das vagas que se ponham
em cada concurso.
Daí ser conforme à Constituição a interpretação dada pela
Corte àquele conjunto de normas subalternas. De modo que,
aplicada ao caso, em que foi garantida ao litisconsorte passivo uma (1) vaga dentro do quadro de sete (7) cargos de Procurador, não enxergo nítida ofensa a direito líquido e certo
dos ora impetrantes. (BRASIL, 2004, online)
No mérito, o novo relator, Min. Gilmar Mendes, a 28/08/12, negou
seguimento uma vez ausente prova pré-constituída de que os impetrantes
preenchiam os requisitos para sua nomeação. O agravo regimental oposto
não foi conhecido por intempestivo, negada, também, irregularidade na
publicação da decisão recorrida.
4.3 Mandado de segurança 26.310-5/DF: pleno em reexame com
resistência
Em concurso serviços notariais e de registro do Distrito Federal não
houve reserva de vagas, vindo o impetrante, quer com base nas 4 vagas
ofertadas, quer nas 2 vacantes, pleitear o arredondamento para 1 vaga. O
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou o pedido “tendo em conta o
número de vagas ofertado, o que acabaria por viabilizar o preenchimento
da metade das existentes” (BRASIL, 2007, online) enquanto que a PGR
emitiu parecer assim ementado:
Mandado de segurança. Decisão do Conselho Nacional de
Justiça que concluiu pela desnecessidade de reserva, aos portadores de deficiência, de uma das duas vagas de tabelião
oferecidas no TJDF. Aplicação do percentual legal que importaria, no caso concreto, distorção da política pública de
inclusão social. Desigualdade em prejuízo da grande maioria
dos concorrentes e desrespeito ao limite máximo de reserva
de vagas. (BRASIL, 2007, online)
Em seu voto, o relator, Min. Marco Aurélio, parte de que a decisão
do RE 227.299-1/MG, no qual votou, merece reexame. O que fez nestes
termos:
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Ora, considerado o total de vagas no caso -duas- não se tem
aplicada a percentagem mínima de cinco ou a máxima de
vinte por cento, como definir vaga reservada a teor do aludido inciso VIII. Entender-se que um décimo de vaga ou
mesmo quatro décimos, resultantes da aplicação de cinco ou
vinte por cento, respectivamente, sobre duas vagas, dão ensejo à reserva de uma delas implica verdadeira igualização,
olvidando-se que a regra é a não-distinção entre candidatos,
sendo exceção a participação restrita, consideradas vagas
reservadas. Essa conclusão levaria os candidatos em geral a
concorrerem a uma das vagas e os deficientes, à outra, majorando-se os percentuais mínimo, de cinco por cento, e máximo, de vinte por cento, para cinquenta por cento. O enfoque
não é harmônico com o princípio da razoabilidade.
Há que se conferir ao texto constitucional interpretação
a preservar a premissa de que a regra geral é o tratamento
igualitário, consubstanciando exceção a separação de vagas
para um certo segmento. A eficácia do que versado no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal pressupõe campo
propício a ter-se, com a incidência do percentual concernente à reserva para portadores de deficiência sobre cargos e
empregos públicos previstos em lei, resultado a desaguar em
certo número de vagas, e isso não ocorre quando existentes
apenas duas. Daí concluir pela improcedência do inconformismo retratado na inicial, razão pela qual indefiro a ordem.
(BRASIL, 2007, online)
O Min. Menezes Direito, aderindo ao precedente do qual não participou (pois ingressou na vaga do Min. Sepúlveda), divergiu do relator, ressaltando que “a disciplina constitucional é mandatória, determina que nos
concursos públicos deve reservar-se vaga específica para os deficientes”.
“No máximo de vinte por cento” - interviu a Min. Ellen Gracie. Ao que
replicou o Min. Menezes Direito: “Se tem dois, três, quatro, cinco, seis,
sete não importa, tem de ser reservada”. Com a palavra novamente, a Min.
Ellen Gracie ponderou: “São serventias raras, que vão vagando ao longo
do tempo. Por exemplo, os cartórios. Vamos esperar que haja vaga de vinte cartórios para poder, então, abrir o edital”? (BRASIL, 2007, online)
Ao argumento de que a Constituição é textual, não se podendo extrair um número arbitrário de vagas, o Min. Peluso acompanhou o relator,
ressaltando que a norma deixa de ser exceção para atender situações par-
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ticularíssimas, a que só a lei caberia regular. Após, o Min. Lewandowski
citou trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. Peluso em apreciação de cautelar no MS 25.074/DF e completou:
Quer dizer, é preciso examinar esse percentual que fixa a lei
de acordo com o total de cargos existentes na administração
numa determinada categoria, porque senão, realmente, se
abrirmos a cada concurso vagas para os deficientes, de repente esse número previsto na lei acaba sendo ultrapassado.
(BRASIL, 2007, online)
Ao final, por maioria, vencidos Menezes Direito e Carmen Lúcia,
ausentes Carlos Britto, Joaquim Barbosa e Eros Grau, decidiu o STF nos
termos do voto do relator, Min. Marco Aurélio, no que acompanhado por
Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski. A
decisão é datada de 20/09/07.
4.4 Recurso extraordinário 408.727/SE: a consolidação
Distribuído a 10/10/03, em despacho monocrático de 30/07/09, o
Min. Cezar Peluso, relator, informou que o recorrente se insurge contra a
aplicação do art. 4º da Lei Estadual nº 3.549/94, que preceitua que “o percentual reservado aos deficientes, quando não atingir quociente inteiro,
será tido por inexistente”, alegando que a Constituição “garante a participação de deficientes físicos em concurso público por meio da reserva de
vagas determinadas, independentemente do percentual aplicado”. Em decisão, sustentou que o Plenário fixou no julgamento do MS 26.310/DF que
a reserva “deve ser mitigada nas situações em que a aplicação dos critérios
legais para a reserva resulte em percentuais superiores aos estabelecidos
na própria lei, sob pena de violação ao art. 37, III, da Constituição Federal” (BRASIL, 2009c, online). Após citar trecho da decisão cautelar do MS
25.074/DF, também de sua relatoria, conclui que, aberto o certame para
3 vagas, o percentual de 20% resultaria na fração de 0,6, não permitindo
arredondamento para cima, à luz da jurisprudência do STF.
Negado, assim, seguimento ao recurso extraordinário, foi oposto
agravo regimental que, na 2ª Turma, passou a ser relatado pelo Min. Gilmar Mendes, cujo voto conclui que o MS 26.310/DF, invocado pela decisão agravada, amoldava-se ao caso e era de entendimento dominante.
Em 14/09/10, a decisão foi unânime, votando Ellen Gracie, Ayres Britto e
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Joaquim Barbosa - ausente o Min. Celso de Mello.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo novo
relator, Min. Lewandowski, com multa do art.538, parágrafo único, do
CPC, cuja ausência de prova de recolhimento no preparo levou à inadmissão dos embargos de divergência.
4.5 Mandado de segurança 30.861/DF: a sintetização
Distribuído a 31/08/11, relata o Min. Gilmar Mendes que a autora,
1ª colocada nas vagas reservadas para Técnico de Saúde do Ministério
Público da União (MPU) no Distrito Federal, não foi nomeada em 2 vagas
abertas nem nas 3 outras de cadastro de reserva, violando a lei conforme
argumento deduzido nos seguintes termos:
(...) considerando que 5% de 5 dá 0,25 vaga e arredondando essa fração até o primeiro número inteiro o resultado é 1
vaga ou 20% do total (050).
Ressalte-se que essa 1 vaga corresponde exatamente ao limite
legal, que é de 20% (pois 20% de 5, é 1), ou seja, a quinta vaga
é do deficiente físico, o que acontece no caso da impetrante.
(BRASIL, 2012b, online)
Sustentou a impetrada que o critério usado (1 a cada 10) a favorecia
já que, “se fosse observado apenas o percentual legalmente previsto (5%
ou 1 a cada 20), a primeira vaga destinada aos portadores de deficiência
somente ocorreria ao se chamar o 20º classificado” (BRASIL, 2012b, online).
Após citar a legislação de regência, o relator fundamentou sinteticamente:
Com efeito, caso se entendesse que todas as frações deveriam ser arredondadas para o primeiro número inteiro subsequente, a cada vaga disponibilizada à ampla concorrência,
outra deveria ser reservada aos portadores de deficiência, o
que violaria frontalmente o tratamento igualitário que deve
ser dispensado, como regra, a todos os concursos públicos.
Por outro lado, a regra do arredondamento não pode ser ignorada.
Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, buscando garantir
razoabilidade à aplicação do disposto no Decreto 3.298/99,
entendeu que o referido diploma legal deve ser interpretado em conjunto com a Lei 8.112/90. Assim, as frações, mencionadas no art. 37, § 2º, do Decreto 3.298/99, deverão ser
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arredondadas para o primeiro número subsequente, desde
que respeitado limite máximo de 20% das vagas oferecidas
no certame (art.5º, §2º, da Lei 8.112/90). (BRASIL, 2012b,
online)
Por fim, após citar a ementa do MS 26.310, votou pelo atendimento
da pretensão da impetrante em voto condutor de acórdão unânime da 2ª
Turma, proferido em data de 22/05/12, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 21/06/12.
4.6 Mandado de segurança 31.715/DF: uma explicação criteriosa e didática
Distribuído a 12/11/12, a Min. Rosa Weber negou liminar ao writ em
que se alegava que, para provimento de 1 vaga e cadastro de reserva no
cargo de Arquitetura/Perito do MPU, nomeados 10 candidatos, dos quais
8 efetivamente tomaram posse, não houve nomeação de candidato com
deficiência, desatendendo a legislação e o precedente do MS 30.861/DF.
A autoridade coatora sustentou que “a legislação pátria silenciou sobre o momento em que se deveria implementar a nomeação (...), estabelecendo tão somente os limites, mínimo e máximo, do percentual de vagas”
(BRASIL, 2014b, online). Aduziu que a nomeação obedecia a seguinte ordem: 10ª, 30ª, 50ª, 70ª e assim por diante; em favorecimento desses candidatos uma vez que, se fosse atendido estritamente os 5% fixados em
edital – a que, acrescenta, a autora aderiu no ato de inscrição –, só seria
chamado a partir do 20º provimento.
Como custos legis, o MPF, citando o art. 27 da CDPcD da ONU, ressaltou que “esses preceitos, compreendidos sob os influxos da tônica constitucional da igualdade, devem ser harmonizados e aplicados de forma a
assegurar a maior efetividade possível à política de inclusão social encampada pelo Estado” (BRASIL, 2014b, online). Destacou que, desde 2013, o
MPU estabeleceu que o 1º classificado com deficiência era nomeado para
a 5ª vaga aberta, e os demais para as 11ª, 21ª, 31ª vagas e assim sucessivamente, – critério que atendia a legislação e os valores constitucionais,
sendo devida a concessão da ordem à semelhança do MS 30.861/DF.
Fundamentando a apreciação do mérito, em 01/09/2014, a Min.
Rosa Weber votou de modo criterioso, concluindo pela necessidade de
apreciação casuística:
Esses quatro aspectos, – piso, teto, arredondamento e pre-

198

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

visão editalícia quanto ao cadastro de reserva –, hão de ser
obrigatoriamente atendidos para que se tenha por efetivado
o direito constitucional de inclusão profissional dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, na esfera governamental. E a observância há de se fazer de forma conjunta,
vale dizer, obrigatório o atendimento simultâneo dos quatro
aspectos a cada nomeação, sob pena de se ter por negada,
ou concretizada de modo insuficiente, a previsão constitucional. (BRASIL, 2014b, online)
Avançando de modo didático, evidencia a aplicação da interpretação
consolidada pelo STF, com hipóteses de concurso de 1 até 5 vagas – neste
último caso, quando a regra de arredondamento passa a atender conjuntamente ao máximo de 20%. Mas a ministra propõe seguir adiante com a
casuística:
Dentro do que estipula o concurso em análise, portanto,
na sexta vaga surgida, verifica-se que 5% é 0,3 vaga, o que,
arredondada para o primeiro número inteiro, dá 1, o que
equivale a aproximadamente 16,66 % de seis vagas. Como já
houve o preenchimento de uma vaga pela lista especial, na
nomeação da quinta posição, não há qualquer desrespeito à
garantia constitucional (nos termos em que esta se encontra
explicitada na legislação ordinária) e ao edital, com a nomeação de mais um candidato da lista geral.
O mesmo ocorrerá quanto à sétima (aproximadamente 14,28
% do total), oitava (12,5%), nona (aproximadamente 11,11
%), décima (10%), décima primeira (aproximadamente
9,09%), décima segunda (aproximadamente 8,33 %), décima
terceira (aproximadamente 7,69 %), décima quarta (aproximadamente 7,14%), décima quinta (aproximadamente 6,66
%), décima sexta (6,25%), décima sétima (aproximadamente 5,88%), décima oitava (aproximadamente 5,55%) décima
nona (aproximadamente 5,26 %) e vigésima vagas (5%),
quando se atinge o piso previsto no art. 37, § 1º, do Decreto 3.298/99. Nessas situações, a quinta nomeação a partir da
lista especial justifica plenamente a nomeação de aprovados
da lista geral.
Na vigésima primeira vaga, porém, tem-se que 5% delas representa 1,05 vaga. Aplicando-se a regra do arredondamento, ter-se-ão duas vagas previstas para a lista de deficientes físicos, que representam cerca de 9,52% de vinte e uma vagas.
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Portanto, esta vaga também deve ser ocupada pelo segundo
colocado na lista especial.
A grande diferença prática entre os resultados apresentados
e o sistema de contagem proposto pela autoridade coatora
decorre, aparentemente, do fato de que esta procede ao arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente
apenas das frações de vagas que, na divisão do número destas por 5%, resultam em valor superior a 0,5. A tal conclusão
se chega não apenas pela sequência numérica adotada vagas
de nº 10, 30, 50, 70 etc. como pela tabela juntada (...). (BRASIL, 2014b, online)
Prosseguiu destacando que, ao arredondar para cima apenas das frações de vagas que, na divisão do número destas por 5%, resultavam em
valor superior a 0,5, a impetrada estabelecia um teto de 10% das vagas,
não de 20%, contrariando a legislação. Disso, acrescentando as considerações do custos legis, citações do MS 30.861/DF, do MS 26.310/DF e do
ED-RR-1440-47.2005.5.04.0025, DEJT, este por si relatado quando então
ministra do TST, a Min. Rosa Weber concedeu ordem, vindo o feito transitar em julgado a 25/09/14.
4.7 Mandado de segurança 31.695/DF: uma completa absorção
Apreciando pedido cautelar do mandamus impetrado a 09/08/11, o
relator, Min. Celso de Mello, em decisão de 06/11/12, pautado pela fundamentação do MS 30.861/DF, deferiu a medida para suspender, em relação
ao autor, o lapso da validade de concurso público do MPU, reservando-se-lhe vaga de Técnico Administrativo. É que, aprovado em primeiro no
cadastro de reservas, foram nomeados 8 candidatos sem deficiência para
as 3 vagas iniciais e mais 5 que surgiram. Alegou ter direito à 5ª vaga. Pela
impetrada sustentou-se tal como no MS 31.715/DF.
Em 19/08/14, o relator proveu a ação, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interposto face a cautelar. No
mérito, sustentou pelo arredondamento, observados o percentual mínimo
e máximo fixado em legislação:
Não foi por outro motivo que esta Suprema Corte, na esteira do entendimento acima exposto, ao apreciar controvérsia similar à versada nestes autos (MS 30.861/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES – RE 227.299/MG, Rel. Min. ILMAR
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GALVÃO), firmou orientação que reconhece, a candidato
portador de deficiência física, no âmbito de processo seletivo
de servidor por concurso público , o direito à reserva de vagas, ainda que o percentual estabelecido em lei seja inferior a
um número inteiro, procedendo-se, nesses casos, o arredondamento da fração para unidade aritmética imediatamente
superior: (...). (BRASIL, 2014a, online)
Uma vez oposto Agravo Regimental por inobservância da legislação
de regência, em parecer datado de 15/12/2014, o MPF sustentou como no
MS 31.715/DF, aduzindo, após, que a jurisprudência do STF é pela impossibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens
mínima e máxima legais. Por fim, citou o RE 408.727 AgR e o MS 26.310.
Na decisão do agravo, o relator acrescentou aos argumentos cautelares trechos do voto da relatora na decisão do MS 31.715/DF. Com isso,
por unanimidade, a 2ª Turma, a 03/02/15, negou provimento ao agravo.
Ademais, rejeitados os embargos de declaração interpostos pela União, o
trânsito se deu em 02/06/15.
4.8 Recurso ordinário em mandado de segurança 27.710/DF: o
plenário de novo
Uma vez distribuído, a 06/11/08, ao Min. Menezes Direito, com o
falecimento deste, menos de um ano depois, o ministro Dias Toffoli, nomeado em sua substituição, concedeu a segurança em decisão, datada de
20/03/15, a fim de que os impetrantes, aprovados na condição de candidatos com deficiência, figurassem nas pleiteadas posições de classificação
em lista geral. É que o Superior Tribunal de Justiça garantiu aos impetrantes, 3º e 4º lugares na lista específica para 14 das 272 vagas de Procurador
Federal de 2ª Categoria, que figurassem na lista final de aprovados entre
as 272 primeiras colocações– 269ª e 270ª – atendendo à nota final obtida, mas sem se descuidar da reserva constitucional de vagas. Isso porque,
mantidas as 607ª e 608ª posições, como antes dispôs a autoridade coatora,
e atendida essa ordem para fins de nomeação, a garantia constitucional
de reserva de vagas restaria fadada à absoluta ineficácia. Insatisfeitos, os
impetrantes recorreram à Suprema Corte.
Na decisão monocrática, além de ressaltar a observância do princípio da isonomia e a previsão editalícia de nomeação observada a proporcionalidade e alternância entre as vagas de ampla concorrência e as
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reservadas a pessoas com deficiência, o aderiu aos termos da decisão proferida no MS 31.715/DF, de modo que “o 1º lugar da lista dos candidatos
portadores de deficiência seria chamado na 5ª posição, o 2º classificado
seria chamado na 21ª, o 3º colocado na 41ª vaga, o 4º na 61ª vaga, o 5º na
81ª vaga e assim sucessivamente” (BRASIL, 2015, online). Após, também
citou trecho do MS 30.861/DF, relatado pelo Min. Gilmar Mendes.
O agravo regimental oposto pela ré foi levado a plenário e improvido
por unanimidade em 28/05/15. Superadas as preliminares, sustentou-se
que a decisão agravada era conforme a pacífica jurisprudência do STF e,
inexistindo novos argumentos aptos a modificá-la, repisou-se seus fundamentos aos quais, além do MS 31.715/DF e do MS 30.861/DF, adicionou-se o MS 31.695/DF. Presentes os Min. Lewandowski, Celso de Mello,
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
5. ORGANIZAÇÃO E DISCUSSÃO DE TESES JURÍDICAS
Como foi possível observar, a aplicação do art.37, VIII, da CR/88
provocou uma série de questionamentos: limites percentuais mínimo e
máximo, a harmonização deles entre si, a base de cálculo deste percentual,
a oportunidade para nomeação, cadastro de reserva etc.
No RE 227.299-1/MG, o vencedor voto do Min. Ilmar Galvão tratou de dois pontos: (i) a regra de arredondamento do Dec. nº 3.298/99, a
dar eficácia ao texto constitucional; (ii) a base de cálculo do percentual, a
considerar a totalidade de cargos e empregos. E acerca deste último que o
Min. Peluso, no MS 25.074/DF, diante da reserva de 1 de 2 vagas, não viu
ofensa ao art. 5º da Lei nº 8.112/90, posto que o percentual incidiria no
total de cargos e empregos do quadro funcional de cada órgão.
Já no julgamento plenário do MS 26.310-5/DF, o Min. Menezes Direito, em defesa da tese trazida pelo RE 227.299-1/MG, apega-se ao primeiro argumento: dar eficácia à disciplina constitucional mandatória: “Se
em dois, três, quatro, cinco, seis, sete não importa, tem de ser reservada”
(BRASIL, 2007, online). Voto vencido (acompanhado por Cármen Lúcia),
a revisão do entendimento do STF se deu nos termos do voto do Min. Marco
Aurélio, que (atente-se), adotando como base de cálculo o número de vagas
ofertadas (2) em concurso de serviço notarial do Distrito Federal, entendeu
que a regra de arredondamento elevaria a reserva a 50% (1 de 2), extrapolan-
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do o limite de 20% do art. 5º da Lei nº 8.112/90 (0,2 x 2 = 0,4): “O enfoque
não é harmônico com o princípio da razoabilidade” (BRASIL, 2007, online)
– defendeu. Ainda neste caso, o Min. Lewandowski tomou por referência o
voto do Min. Peluso no MS 25.074/DF, extraindo conclusão que só não se
mostraria diametralmente oposta ao precedente citado se no Distrito Federal
houvesse, no máximo (providas e vacantes) o total de 4 serviços notariais.
Em igual situação, incidiu o Min. Peluso no RE 408.727/SE, que, referenciando seu despacho no MS 25.074/DF, para o percentual de 20%, tomou
por base as 3 vagas ofertadas em concurso para auditor do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe, – para o qual não presta informação do total de cargos
em quadro funcional –, negando o arredondamento da fração (0,2 x 3 = 0,6).
Ou seja, em ambos, ao argumento de confirmar entendimento do MS 25.074/
DF, acabou-se por contrariá-lo.
Assim, uma vez totalmente esvaziado da sua substância, o argumento
da base de cálculo, no julgamento do MS 30.861/DF, o Min. Gilmar Mendes
sintetiza o novo paradigma sob a seguinte fórmula: “as frações, mencionadas
no art. 37, § 2º, do Dec. 3.298/99, deverão ser arredondadas para o primeiro
número subsequente, desde que respeitado limite máximo de 20% das vagas
oferecidas no certame (art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90)” (BRASIL, 2012b, online).
De se destacar que este (MS 30.861/DF) e os dois julgados seguintes (MS 31.715/DF e MS 31.695/DF) contam não só com o acréscimo do
fator ‘cadastro de reserva’ como também com a tese do MPU, impetrado,
segundo a qual, (i) tendo a legislação silenciado quanto ao momento de
nomeação dos candidatos com deficiência e (ii) havendo de se observar os
limites mínimo e máximo de percentual de vagas legalmente reservadas,
a nomeação de um candidato com vaga reservada assim que atingida ou
superada a fração de 0,5 obedeceria a regra de arredondamento, sendo
inclusive critério mais benéfico do que na proporção de 5%. Veja-se:
Vagas
1
2
3
4
5

%
* 0,05 = 0,05
* 0,05 = 0,1
* 0,05 = 0,15
* 0,05 = 0,2
* 0,05 = 0,25

Reserva
0
0
0
0
0
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6
* 0,05 = 0,3
0
7
* 0,05 = 0,35
0
8
* 0,05 = 0,4
0
9
* 0,05 = 0,45
0
10
* 0,05 = 0,5
1
11
* 0,05 = 0,55
1
12
* 0,05 = 0,6
1
13
* 0,05 = 0,65
1
14
* 0,05 = 0,7
1
15
* 0,05 = 0,75
1
16
* 0,05 = 0,8
1
17
* 0,05 = 0,85
1
18
* 0,05 = 0,9
1
19
* 0,05 = 0,95
1
20
* 0,05 = 1,0
1
21
* 0,05 = 1,05
1
30
* 0,05 = 1,5
2
50
* 0,05 = 2,5
3
70
* 0,05 = 3,5
4
90
* 0,05 = 4,5
5
110
* 0,05 = 5,5
6
Tabela 1: Tese do Ministério Público da União para reserva de 5% das vagas (teto
de 20% e piso de 5%)

O enfrentamento metódico da questão ficou a cargo da Min. Rosa
Weber, que, no MS 31.715/DF, aderindo à fórmula sintética do MS 30.861/
DF e, supostamente, ao reexame do MS 26.310/DF, descortinou o aspecto
inócuo por trás da lógica implicada no método proposto pela impetrada,
revelando que o atendimento conjunto de piso, teto, arredondamento e
cadastro de reserva só se opera quando admitido que, no intervalo entre
5% e 20%, o número fracionado decorrente da aplicação do percentual de
5% sobre o número de vagas seja elevado até o primeiro número inteiro
seguinte:
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Vagas
%
Reserva
1
1/1 = 100
Acima de 20%
2
1/2 = 50
Acima de 20%
3
1/3 = 33,33
Acima de 20%
4
1/4 = 25
Acima de 20%
5
1/5 = 20
1
6
1/6 = 16,66
1
7
1/7 = 14,28
1
8
1/8 = 12,50
1
9
1/9 = 11,11
1
10
1/10 = 10
1
11
1/11 = 9,09
1
12
1/12 = 8,33
1
13
1/13 = 7,69
1
14
1/14 = 7,14
1
15
1/15 = 6,66
1
16
1/16 = 6,25
1
17
1/17 = 5,88
1
18
1/18 = 5,55
1
19
1/19 = 5,26
1
20
1/20 = 5
1
21
1/21 = 4,76
Abaixo de 5%
21
2/21 = 9,52
2
40
2/40 = 5,00
2
41
2/41 = 4,87
Abaixo de 5%
41
3/41 = 7,31
3
61
3/61 = 4,91
Abaixo de 5%
61
4/61 = 6,55
4
81
4/81 = 4,93
Abaixo de 5%
81
5/81 = 6,17
5
101
5/101 = 4,95
Abaixo de 5%
101
6/101 = 5,94
6
Tabela 2: Tese de Rosa Weber para reserva de 5% das vagas (teto de 20% e piso
de 5%)
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Como se vê, é remota a possibilidade de que a incidência de 5% ou
20% (seja sobre as vagas abertas em edital ou o total do quadro funcional)
resulte em número inteiro. A solução encontrada foi, desde logo, estipular
uma regra de arredondamento das frações, – no caso, para o primeiro
número inteiro subsequente (e não o antecedente). E veja-se: não apenas
à fração igual ou superior a 0,5, mas qualquer fração, – ponto de divergência no MS 26.310-5/DF em que negado arredondamento à fração de 0,4.
O fato é que, com a criteriosa e didática explanação da ministra Rosa Weber, se mostrou possível (e desejável), desde logo, estabelecer um padrão
muito claro de convocação alternando entre as listas de candidatos com
reserva de vaga e a lista de candidatos pela ampla concorrência independente da base de cálculo que se venha a adotar, – situação demandada pela
previsão editalícia de cadastro de reserva.
Nesta linha de desenvolvimento, o MS 31.695/DF também se mostrou de grande importância uma vez que, nas decisões em seu trâmite
proferidas, encontra-se em sede de fundamentação a menção a todos os
julgados acima citados (com exceção do MS 25.074/DF), levando a supor
a configuração de um conjunto harmônico, – o que, como visto, não é
exato.
Se o reexame plenário do RE 227.299/MG pelo MS 26.310/DF contou
com dois votos divergentes, o julgamento do RMS 27.710/DF, levado ao
Pleno pelo relator Min. Dias Toffoli, – ironicamente substituto de Menezes Direito, voto vencido no MS 26.310/DF –, recebeu votação unânime,
tendo por referência a fórmula sintética de Gilmar Mendes no MS 30.861/
DF, a explicação criteriosa e didática de Rosa Weber no MS 31.715/DF e a
pretensão conglobante de Celso de Mello no MS 31.695/DF. A mensagem:
a divergência ficou no passado.
As conclusões deste estudo, porém, não devem se limitar à constatação de que as teses do RE 227.299/MG foram superadas e como tal processo se operou formalmente na jurisprudência do STF, sendo imperioso
confrontar suas razões.
De início, dar o total de cargos e empregos públicos do quadro funcional ao tempo do edital de concurso por base de cálculo dos percentuais
legais, ainda que dado por ideal, levaria à situação em que, e.g., um órgão
com 10.000 cargos providos e vagos restaria obrigado a preencher 525 deles com pessoas com deficiência antes de abrir edital para uma única vaga
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para pessoas sem essa condição, sob pena de violar a CR/88. Agora, imagine-se isso para todas as funções de todos os quadros funcionais de todos
os entes da administração direta e indireta das três esferas da federação
de todo o país. Com exceção de determinada interpretação, a princípios
como o de eficiência (CR/88, art.37), não parece haver vedação quanto a
este posicionamento. Porém, a norma impossível de se cumprir ou impossível de se violar é destituída de um mínimo de eficácia, pressuposto
de qualquer norma jurídica. Se uma tal exigência, ainda hoje, se mostra
irreal, cogite-se ao tempo em que promulgada a CR/88.
Já o argumento aduzido pelos ministros Peluso e Lewandowski nos
MS nº’s 26.310-5/DF e 25.074/DF de que, ao final de vários concursos,
com uma ou duas vagas em cada um, acabariam sendo todas ou quase todas as vagas do quadro funcional preenchidas por pessoas com deficiência
evidentemente não se sustentou. Além do anotado óbice à interpretação
acima, se ao final de vários concursos um número relevante de cargos e
empregos públicos viesse a ser preenchido por membros dessa minoria
(o que não aconteceu), isso só viria a retratar um retumbante sucesso da
política pública de inclusão, – implicando, inclusive, a possibilidade de
sua revisão, conforme é da sua natureza. Esse ponto, aliás, é o que mais se
destaca na análise das razões de decidir nos citados julgados: a desatenção
à natureza deste tipo de política pública, pautada pela discriminação positiva e, portanto, deliberadamente voltada à criteriosa ruptura do princípio
de igualdade formal em prol de uma igualdade substancial. Com exceção
do voto da ministra Rosa Weber no MS 31.715/DF, no que se fez acompanhar ali pela manifestação da PRG como custus legis, não se observou das
ações selecionadas qualquer fundamentação que conferisse a mesma ênfase ao art. 37, VIII da CR/88 como a dispensada nos julgados em que tal
dispositivo tomado como referencial constitucional de ações afirmativas.
A propósito, entre outros, o Min. Fachin, na ADI 5.357/DF, sobre a
obrigação de todas as escolas do sistema educacional em receber alunos
com deficiência, registrou que “igualdade não se esgota com a previsão
normativa de acesso igualitário” (BRASIL, 2016, online).
Na ADPF 186/DF (cotas raciais universitárias), o Min. Lewandowski,
depois de citar a ementa do RMS 26.071, sobre o art.37, VIII da CR/88 – “a
reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se
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inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo
da Constituição” –, aderiu ao argumento de que as ações afirmativas “não
configuram meras concessões do Estado, mas consubstanciam deveres
que se extraem dos princípios constitucionais” (BRASIL, 2012a, online).
Na mesma ação, o Min. Marco Aurélio votou:
(...). A cláusula “segundo a capacidade de cada um” somente
pode fazer referência à igualdade plena, considerada a vida
pregressa e as oportunidades que a sociedade ofereceu às
pessoas. A meritocracia sem “igualdade de pontos de partida” é apenas uma forma velada de aristocracia. (BRASIL,
2012a, online)
A Min. Cármen Lúcia, na ADI 2.649/DF, sobre passe livre no sistema
de transporte coletivo interestadual às pessoas com deficiência, seguiu na
mesma linha:
O princípio constitucional da solidariedade tem, pois, no
sistema brasileiro, expressão inegável e efeitos definidos, a
obrigar não apenas o Estado, mas toda a sociedade. Já não
se pensa ou age segundo o ditame de ‘a cada um o que é seu’,
mas ‘a cada um segundo a sua necessidade’. E a responsabilidade pela produção destes efeitos sociais não é exclusiva do Estado,
senão que de toda a sociedade (...). (BRASIL, 2008c, online)
Há, ainda, várias menções na ADC 41/DF, sobre as cotas para negros
em concursos.
O contraste em relação aos fundamentos das decisões aqui investigadas, em que o próprio art. 37, VIII da CR/88 é objeto de afetação constitucional, é no mínimo perturbadora, – especialmente no parecer do PGR
no MS 26.310/DF, em que se fala de “desigualdade em prejuízo da grande
maioria” (BRASIL, 2007, online). No voto do Min. Marco Aurélio alega-se
a necessidade de “preservar a premissa de que a regra geral é o tratamento
igualitário”, sendo que a garantia constitucional “pressupõe” a possibilidade de se obter um número certo de vagas, e que isso não ocorre quando
existentes, e.g., apenas duas (BRASIL, 2007, online).
Da espartana redação do dispositivo constitucional desnecessário
recorrer a princípios de razoabilidade ou proporcionalidade ou, mesmo,
efetivamente empregar técnicas de ponderação de princípios, para se concluir que, por mais “raros”, ou, até mesmo, únicos, os cargos ou empregos
públicos a serem preenchidos mediante concurso, invariavelmente, um
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percentual há de ser reservado. Qualquer polêmica que se estabeleça deve
remanescer no plano infraconstitucional e, por consequência, incapaz negar eficácia à norma constitucional. Esse parece ser o entendimento que
Menezes Direito e Ilmar Galvão representaram, respectivamente, por ocasião do julgamento do MS 26.310/DF e do RE 227.299-1/MG.
Nesta condição originária, a primeira pergunta que se faz é: qual
porcentagem? O dado que se obtém cronologicamente na legislação é
curioso: o §2º do art. 5º da Lei nº 8.112, que estabelece o teto de 20%
de vagas reservadas, foi publicado em 12/12/90, enquanto que o Dec. nº
3.298, que traz o mínimo de 5% em seu art.37, §2º, somente compôs a
ordem jurídica em 21/12/99 – mais de 9 anos depois. Isso foi motivo dos
Mandados de Injunção nº 153-7/DF (BRASIL, 1990b, online) e nº 195-2/
DF (BRASIL, 1990 c, online).
Mas, qual a razão da legislação federal ter estabelecido percentuais
mínimos e máximos? Por que não um percentual fixo, – sem prejuízo da
indispensável regra de arredondamento? Os registros acerca da tramitação dos respectivos projetos de lei não fornecem pistas sobre essa opção,
mas a distância cronológica entre ambas e a interposição de mandados de
injunção sugerem que a fixação de um percentual mínimo veio, indiretamente, em razão da prévia existência de um percentual máximo.
Lógico que, a fim de efetivar-se a garantia constitucional, o estabelecimento de um percentual fixo equivale a um percentual mínimo. A
diferença entre as opções legislativas, em tese, se justificaria pela invariabilidade de um e pela possibilidade de variação a maior no outro. Porém,
já havia uma opção feita: a legislação estabelecia um percentual máximo.
Disso, salvo a possibilidade de derrogação pela via legislativa competente,
restava ao Dec. nº 3.298/99 apenas fixar o percentual mínimo.
Como se vê o estabelecimento de um percentual mínimo é plenamente justificável, mas a fixação de um percentual máximo? Uma primeira digressão aponta para o fim de impedir concursos públicos exclusivos
a pessoas com deficiência. Este, aliás, configuraria mais uma razão para
afastar a base de cálculo sobre o total de cargos e empregos públicos dos
quadros funcionais. Não fosse por esta hipótese, haveria alguma outra situação constitucional que permitisse concurso exclusivo? Parece que não.
O questionamento seguinte recai sobre a razão do percentual de
20%. Não havendo pistas, cogita-se que o legislador tenha considerado a
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parcela da população brasileira com deficiência, na provável concepção de
que os quadros funcionais dos entes públicos deveriam representar percentualmente a diversidade de seu povo.
Considerando, assim, superada a controvérsia entre a opção por
um percentual fixo e a opção pela estipulação de percentuais mínimos e
máximos, torna-se necessário observar que ambos não estão imunes ao
problema desde o princípio delineado nos julgados em estudo: a indispensabilidade de uma regra de arredondamento (de preferência, expressa
na legislação).
Tal regra pode apontar tanto para o número inteiro seguinte (opção do legislador federal no §2º do art. 37 do Dec. nº 3.298/99) quanto
para o número inteiro anterior (e.g. opção do legislador de Sergipe na
Lei Estadual nº 3.549/94). Em adotado percentual fixo (e.g. art.93 da Lei
nº 8.213/91), a questão se desdobra em duas frentes: (i’) percentual fixo
com arredondamento de fração para cima; (ii’) percentual fixo com arredondamento de fração para baixo. Já adotados percentuais mínimo e
máximo, a questão logicamente se desdobra em quatro: (i) percentual máximo com arredondamento de fração para cima; (ii) percentual máximo
com arredondamento de fração para baixo; (iii) percentual mínimo com
arredondamento de fração para cima; (iv) percentual mínimo com arredondamento de fração para baixo.
Se no percentual fixo as duas hipóteses (i’ e ii’) excluem-se mutuamente, em adotados percentuais mínimos e máximos é factível, em relação ao arredondamento, o surgimento de conflito quando se adota uma
regra de arredondamento do percentual mínimo para cima e uma regra
de arredondamento do percentual máximo para baixo. É o que se extrai
da tabela abaixo:

Reserva de 20%

Fração arredondada para cima

Resultado sobre o total de vagas (%)

Fração arredondada para baixo

Resultado sobre o total de vagas (%)

Reserva de 5%

Fração arredondada para cima

Resultado sobre o total de vagas (%)

Fração arredondada para baixo

Resultado sobre o total de vagas (%)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

100
50
33,33
25
20
33,33
28,57
25
22,22
20
27,27
25
23,07
21,42
20
25
23,52
22,22
21,05
20
23,80

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

0
0
0
0
20
16,66
14,28
12,50
11,11
20
18,18
16,66
15,38
14,28
20
18,75
17,64
16,66
15,78
20
19,04

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

100
50
33,33
25
20
16,66
14,28
12,50
11,11
10
9,09
8,33
7,69
7,14
6,66
6,25
5,88
5,55
5,26
5
9,52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4,76

22
4,4
5
22,72 4
18,18
1,1
2 9,09
Tabela 3. Conflito entre regras de arredondamento de fração

1

4,54
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Na legislação brasileira, determinou-se literalmente o arredondamento de fração de vaga ao primeiro número inteiro subsequente em relação à “aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior” (BRASIL,
1999, online). Ou seja, há uma regra de arredondamento definida apenas para o percentual fixado em edital, que, no mínimo, é de 5%. Assim,
como se observou dos julgados, é possível que o arredondamento para
cima exceda o percentual máximo. Para estes casos, no julgamento do MS
30.861/DF, o STF fixou que a regra de arredondamento do percentual mínimo não excepcionava a regra de percentual máximo. Algo compreensível, uma vez que a regra de arredondamento está inserida em decreto
regulamentador ao passo que o teto é estipulado diretamente por uma lei
ordinária.
Ocorre que o percentual mínimo se encontra albergado na Constituição, e o percentual máximo, não. Em outros termos: quando a CR/88
determina que “a lei reservará percentual” (BRASIL, 1988, online), pode-se dizer que 0% é um percentual tanto quanto 100%. O problema é que
0% (em negrito na tabela 3) não efetiva a garantia constitucional, e 100%,
sim. Ora, uma norma de lei ordinária que impede que a Constituição produza seus efeitos não merece guarida.
Quando tal situação se configura no caso concreto, a Constituição
reclama (e merece) a proteção do seu intérprete-guardião. Como sustentou Ilmar Galvão no RE 227.299-1/MG, ação “necessária a emprestar-se eficácia ao texto constitucional, que, caso contrário, sofreria ofensa”
(BRASIL, 2000, online); Também no Plenário do STF, Menezes Direto,
voto vencido no RMS 26.310-5/DF: “a disciplina constitucional é mandatória, determina que nos concursos públicos deve reservar-se vaga específica para os deficientes”; Ou seja: “Se tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete
não importa, tem de ser reservada” (BRASIL, 2007, online).
Finalmente, em 2015, por ocasião do julgamento plenário do RMS
27.710/DF, não houve mais quem, no Pretório Excelso, contra o argumento do princípio da razoabilidade, defendesse a eficácia da expressa garantia constitucional.
Ante o exposto, é possível concluir que, a atual jurisprudência do
STF, muito embora tenha se sofisticado, nega a plena eficácia à garantia
constitucional insculpida no art.37, VIII, da CR/88, especificamente nos
concursos com menos de 5 vagas.
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Seria possível, porém, afirmar que tal situação, à luz dos julgamentos
pregressos, configura uma violação do princípio de vedação de retrocesso
no âmbito judicial? Esse se mostra o último desafio da presente investigação.
6. JURISDIÇÃO EM RETROCESSO: SOBRE FINS E PRINCÍPIOS, FERRAMENTAS E APLICAÇÕES
Antes qualquer conclusão acerca da ocorrência de violação ao princípio da vedação de retrocesso, cumpre, ainda que muito brevemente,
dar-lhe alguns contornos conceituais. Nesse ponto, a Constituição portuguesa teria previsto expressamente a proibição de retrocesso no art.18.3:
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm
de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito
retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo
essencial dos preceitos constitucionais. (PORTUGAL, 1976,
online)
Sem mencionar o referido dispositivo, o Conselheiro Vital Moreira,
no acórdão 39/1984 do Tribunal Constitucional português, fez as seguintes considerações:
Se a Constituição impõe ao Estado a realização de uma determinada tarefa – a criação de uma certa instituição, uma
determinada alteração na ordem jurídica –, então, quando
ela seja levada a cabo, o resultado passa a ter a proteção directa da Constituição. O Estado não pode voltar atrás, não
pode descumprir o que cumpriu, não pode tornar a colocar-se na situação de devedor. [...].
Quer isto dizer que a partir do momento em que o Estado
cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas a realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou deixa de consistir apenas) num obrigação positiva, para se transformar (ou passar
a também a ser) numa obrigação negativa. O Estado, que
estava obrigado a atuar para dar satisfação ao direito social,
passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social. (PORTUGAL, 1984, online)
Sustenta-se que isso não significa condenar a ordem jurídica à “rigidificação” (CANOTILHO, 2004, passim), tornando inquestionáveis e
imutáveis os instrumentos legais escolhidos pelo legislador à efetivação
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dos direitos (forma/meio), mas, sim, estender a proteção constitucional
a uma dada situação normativa configurada (substância/resultado), que,
em atenção à ‘proteção à segurança’ que se deposita no Estado, não hão de
ser eliminadas sem alternativas e compensações aptas a atender ao ‘dever
estatal de proteção’ (NOVAIS, 2010, p. 86) de modo suficiente. A propósito:
Concretamente, o princípio da ‘proibição o retrocesso social’ determina, de um lado, que, uma vez consagradas legalmente as ‘prestações sociais’, o legislador não poderá depois eliminá-las sem alternativas ou compensações. Uma vez
dimanada pelo Estado a legislação concretizadora do direito
fundamental social, que se apresenta face a esse direito como
uma ‘lei de proteção’, a acção do Estado, que se consubstanciava num ‘dever de legislar’, transforma-se num dever mais
abrangente: o de não eliminar ou revogar essa lei. (QUEIROZ, 2006, p. 116)
Assim, uma vez que tal não se presta de contrapeso, a balancear suposta colisão com outros princípios, mas de freio, a afastar modificações
na ordem jurídica que impliquem retrocesso, a denominação de ‘princípio’ vincula-se muito mais à ideia de fundamento, do que elemento a
compor o método de ponderação em caso de colisão. Com efeito, o que
se extrai da sua aplicação não é a graduação do (vedado) retrocesso, mas
se há ou não um. Nesse aspecto, insta consignar que a vedação, além de
criteriosa, não há de ser absoluta, mas relativa, devendo-se reconhecer
que limites fáticos e epistêmicos não raro se impõem de modo imperativo
e inescusável. Com efeito, assim como não é plausível ao Estado ordenar
a multiplicação de recursos naturais escassos, o recurso ao direito à saúde
não é suficiente para que o Estado determine a obtenção da cura para
doenças como o câncer.
Na presente pesquisa, mais importante do que encontrar e sistematizar exceções à vedação que se impõe seria questionar o que configuraria (ou não) retrocesso. Contrapô-lo de imediato à noção de progresso,
porém, somente teria o condão de denunciar que qualquer perspectiva
subjetiva que se adote está fadada à superficialidade e, assim, evidenciar a
dificuldade, sobretudo metodológica, que envolve uma proposta de solução a uma tal questão.
Uma vez assim limitada aos contornos do estudo e obrigada a uma
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opção metodológica, em não devendo a investigação restringir-se ao reconhecimento e aplicação da máxima efetividade das disposições constitucionais, é de se admitir que a securitização de uma proteção suficiente
deve restar vinculada à garantia de realização das funções a que se destina
uma política pública de inclusão das pessoas com deficiência nos quadros
funcionais do Estado.
Pois bem. Recorde-se que, tal qual o art. 93 da LBPS para a iniciativa privada, a instituição de regra de discriminação positiva do art. 37,
VIII da CR/88 destina-se a concretizar a inclusão laboral das pessoas com
deficiência, instrumentalizando, assim, o objetivo fundamental de inclusão social (art. 3º, III, CR/88) para essa minoria. Ora, a inclusão social
é demanda que só se justifica num contexto de exclusão social. Em não
havendo mais exclusão pautada pelo estigma da deficiência, o tratamento
formalmente desigual pela norma irá redundar em um tratamento substancialmente desigual. Uma marca das políticas públicas de ação afirmativa, inclusas as de discriminação positiva, é sua pretensão de transitoriedade.
Como se pode entrever, a eliminação do estigma da deficiência não
ocorrerá apenas por meio da inclusão laboral da pessoa com deficiência,
compondo, em verdade, um conjunto mais amplo de políticas públicas de
inclusão dessa minoria.
Se o cotidiano da sociedade e dos tribunais demonstra a dificuldade
que tal minoria tem na efetivação de seus direitos mesmo quando constitucionalmente garantidos, resulta que a matéria merecia, – como de
fato recebeu –, tutela não menos do que constitucional. Porém, dada sua
essencial transitoriedade, melhor seria versada no Ato das Disposições
Constitucional Transitórias. Diga-se mais: justamente por constituir exceção transitória ao princípio geral de isonomia que não se pode admitir
que a extinção dessa política pública configure por si retrocesso, – ao menos não quando feito pelos motivos certos: converteu-se em mecanismo
inútil ao seu propósito ou simplesmente desnecessário, assim como seu
fim.
Disso, a pergunta que se impõe é: a reserva de vagas em concursos
públicos é medida útil e necessária a que cargos e empregos públicos sejam preenchidos por membros da minoria composta pelas pessoas com
deficiência?

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

215

Ao contrário do que alguns votos nas decisões acima indicaram, a
reserva de vaga está longe de significar qualquer garantia de aprovação,
inclusive por que tal minoria tem um grau de escolaridade e condições
econômicas inferiores à média da população, sendo raros aqueles que
alcançam a nota mínima ou o grau de instrução exigidos em concursos
públicos ou pelo mercado de trabalho em geral. Se essa tarefa não é simples à população em geral, imagine-se às suas parcelas mais excluídas. Invertendo o raciocínio, a afirmação ganha ainda mais força, pois, afastada
a reserva, as probabilidades de aprovação são reduzidas drasticamente.
Portanto, é a minoria, e não a maioria, a necessitada da tutela em prol de
mais igualdade substancial.
Com isso, seja pelo disposto na CDPcD, com força de emenda constitucional, seja pelo cotidiano da sociedade e do mercado de trabalho, seja
pelo seu baixo índice de aprovação em concursos públicos, – por vezes
inferior às vagas reservadas –, tem-se evidente que é medida útil e necessária. Insuficiente em si, mas sim. Nessa perspectiva, qualquer interpretação que não vise à máxima eficácia da garantia constitucional ou qualquer
medida legislativa que preveja a extinção ou mitigação dessa política pública sem que seja oferecida outra mais eficaz ou, no mínimo, equivalente,
configurará uma violação ao princípio da vedação de retrocesso.
Existe, porém, um último argumento a ser esclarecido e que foi levado a efeito no MS 26.310-5/DF: “a regra é a feitura de concurso público,
concorrendo os candidatos em igualdade de situação – inciso II do art.37
da Carta da República” (BRASIL, 2017, online). Imagine-se que um candidato com deficiência e que não tenha se inscrito para as vagas reservadas
obtenha a primeira posição geral em concurso público. Possuindo ele plenas condições de desempenhar as funções dos cargos para o qual aprovado, com ou sem apoios (BRASIL, 2013, online), deverá ele ser excluído do
certame por não ter se inscrito especificamente para as vagas reservadas
ou deverá ele ser convocado só quando atingido o percentual legal estudado? Ora, se esse candidato com deficiência superou por si só todas
as barreiras que o impediam de conviver (e concorrer) em igualdade de
condições com os demais membros da sociedade, por qual razão haveria
de se aplicar a regra de discriminação positiva para, ao contrário dos seus
propósitos, impedir, mitigar ou obstacular sua inclusão? Mais: por qual
razão isso haveria de refletir sobre o primeiro candidato eventualmente
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aprovado entre aqueles com vagas reservadas, impedindo ou retardando
sua convocação, – este, sim, carecedor da atenção do constituinte?
Suponha-se, agora, que esse mesmo candidato, inobstante declarado
pessoa com deficiência no momento da inscrição, venha a obter a 2ª pontuação geral em concurso público para 100 vagas. O fato de ter se inscrito
para vaga reservada (inclusive) retira o mérito que fora reconhecido no
exemplo acima? Parece que não.
Mais uma pergunta se impõe: a lista geral de candidatos e a lista de
candidatos com deficiência são estanques? Diga-se: os candidatos com deficiência somente concorrem pelas vagas reservadas e os candidatos pela
lista geral concorrem apenas pelas vagas que não estejam reservadas? Não
se encontra nenhuma determinação legal neste sentido, tanto que, – em
nome da economicidade e eficiência –, se não houver aprovados entre os
candidatos com deficiência, as vagas outrora reservadas são preenchidas
normalmente pelos demais candidatos.
Em assim sendo, por qual razão a hipótese contrária (materialmente
ainda bastante distante) haveria de ser diferente? Diga-se: um concurso
com pessoas com deficiência aprovadas dentro do número de vagas a elas
reservadas (e.g. i: 2 aprovados de 2 vagas reservadas; e.g. ii: 2 aprovados de
2 vagas reservadas), porém com um número de candidatos pela lista geral
menor do que o necessário para implicar, proporcionalmente, a convocação de todos aqueles (e.g. i: 1 aprovado de 20 vagas; e.g. ii: 5 aprovados de
20 vagas).
A propósito, veja-se que os arts. 41 e 42 do Dec. nº 3.298/99, determinam que as pessoas com deficiência participam em igualdade de condições quanto a conteúdo, horário e local das provas, avaliação, nota mínima e critérios de aprovação, gerando-se duas listas: uma com a pontuação
de todos os candidatos – e para que não reste dúvida, a lei é expressa
“inclusive a dos portadores de deficiência” (BRASIL, 1999, online) – e uma
só com a pontuação destes.
Vê-se que, os incisos II e VIII do art. 37 da CR/88 não conflitam.
Justamente por isso, o primeiro exemplo acima é de todo impertinente em
razão de ter evidentemente excluído da lista geral os candidatos com vagas reservadas enquanto que o segundo é factível, implicado a necessária
convocação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas
ofertadas em edital, com ou sem deficiência.
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Poderia levantar-se a sua não submissão à nota de corte (BRASIL,
2009a, online) ou que, com a reserva de vaga, não teria sido selecionado
o melhor candidato, violando, talvez, o próprio princípio da eficiência,
– ponto este geralmente oposto às cotas universitárias. Sem razão. A Administração não pretende selecionar o ‘melhor’ candidato, – este é um
critério de preferência, de classificação, pautado pela atribuição de certa
pontuação. Basta que o candidato alcance os requisitos mínimos exigidos
para que seja considerado apto, suficiente, a atender às necessidades da
Administração. Note-se: é possível que o candidato melhor pontuado não
tenha atingido pontuação ou requisitos mínimos, daí a melhor pontuação
não servir por si como critério de admissão, – o de desempenho mínimo,
sim. Com isso, em termos de desempenho, atendido o mínimo exigido,
não há que se lhe obstar a nomeação.
Dito isso, insta observar que o princípio de vedação de retrocesso
em regra é manejado em face de um tratamento legislativo em razão de
outro que anteriormente lhe era dado. Ou seja, trabalha-se no contexto de
opções legislativas que, prima facie, mostram-se igualmente válidas. Assim, trazer sua aplicação para o âmbito jurisdicional exige, antes de tudo,
em admitir a possibilidade de coexistirem mais de uma resposta correta à
pretensão deduzida em juízo - sendo que por ‘correta’ deve-se pressupor
juridicamente válida, inclusive constitucionalmente.
Não parece ser esse o caso da presente pesquisa. Isso porque, conforme revelado, a interpretação atualmente conferida nega plena (ou máxima) eficácia à garantia constitucional em debate. Observe-se que mesmo
a alegação de suposta colisão com o princípio da igualdade acabar-se-ia
reflexamente a ferir de morte as bases da discriminação positiva como
instrumento constitucional do princípio fundamental da inclusão social
– do qual, viu-se, o art.37, VIII, da CR/88 é uma das principais e mais
contundentes manifestações. Por fim, uma vez ressalvada sua imprecisão
topográfica, a opção legislativa pela reserva de vaga em todos os concursos
públicos foi feita pelo próprio constituinte originário, não sendo possível
extrair de qualquer exercício de contextualização social, histórico, material, elementos que minimamente autorizem o intérprete constitucional
a concluir que a eficácia normativa da política pública de discriminação
inclusiva tenha se exaurido ou se inutilizado funcionalmente.
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7. CONCLUSÃO
O presente estudo dedicou-se a identificar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a ofensa ao princípio de vedação de retrocesso
precisamente no que diz respeito à eficácia da política de reserva de vagas
em concursos públicos às pessoas com deficiência, prevista no inciso VIII
do art. 37 da CR/88.
Neste intuito, após apontar o contexto fático bem como os valores e
fins que animam as políticas públicas de discriminação positiva no âmbito
das ações afirmativas, norteadas pelo objetivo fundamental de inclusão
social (art.3º, III da CR/88), definiu-se o tratamento legal, além do próprio art. 37, VIII da CR/88, tanto no art. 5º, §2º da Lei nº 8.112/91 como
na Lei nº 7.853/99, cujo art. 2º, III, d, restou regulamentado pelo art. 37,
§2º, do Dec. nº 3.298/99. Igualmente, o art. 27 da CDPcD, recebido com
força de emenda constitucional, compôs legislativamente a matéria.
Uma vez estabelecida a indexação legislativa como critério para colheita de amostra jurisprudencial no sítio virtual do STF, ao final de sucessivas e metódicas seleções de ordem formal e material, foi possível encontrar um conjunto de oito ações/recursos, que, além de evidenciar uma
certa unidade referencial, permitiam uma percepção coesa do processo
de revisão de entendimento do STF sobre a aplicação do art.37, VIII, da
CR/88.
Em análise individualizada e, posteriormente, conjunta dos referidos
julgados, além da extração das teses e divergências estabelecidas, foi possível definir os pontos sensíveis da temática e como a abordagem jurisprudencial foi se modificando até se estabelecer, mais recentemente, junto ao
plenário do STF, por via do RMS 27.710/DF, de modo bastante diverso do
que anteriormente versado no RE 227.299-1/MG.
Nesse passo, conquanto se reconheça importantes aprofundamentos
no trato da matéria, especialmente quanto à base de cálculo e sua metodologia, – no que é de destaque o a atuação da ministra Rosa Weber no MS
31.715/DF, – constatou-se que a atual jurisprudência da Suprema Corte
termina por negar plena eficácia (normativa e social) à garantia constitucional insculpida no art.37, VIII, da Constituição, quando deixa de prever
a obrigatoriedade de reserva de vaga a pessoas com deficiência em todos
os concursos públicos, o que, à luz da atual legislação de regência, verifica-se naqueles com até 4 vagas, – situação em que o percentual máximo
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de vagas (20% cf. art.5º, §2º da Lei nº 8.112/91) foi reconhecido como
óbice à efetivação do percentual mínimo de vagas (5% cf. art. 37, § 2º, do
Dec. nº 3.298/99) -, este, porém, em ao albergue da Constituição e aquele,
portanto, merecendo interpretação conforme.
Por fim, conclui-se que, embora a atual jurisprudência do STF configure retrocesso em relação a específico posicionamento anteriormente
estabelecido no RE 227.299-1/MG, tal situação não vem a configurar violação ao princípio de vedação de retrocesso, visto que - não obstante a
natureza de tal política pública aponte para a necessidade da sua oportuna
extinção, – não estão em debate alternativas jurídicas, prima facie, igualmente válidas no campo de atuação estatal em seu dever de proteção, mas,
antes, violação à condição de máxima efetividade das normas constitucionais a que se encontra vinculado seu intérprete.
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RESUMO:
O texto analisa o sistema punitivo, a partir do
direito penal clássico, nas inconsistências referentes
à inefetividade da pena, nos moldes ainda utilizados
na maioria dos sistemas jurídicos. Trata também do
fenômeno da expansão do direito penal, sempre com
base no mesmo apelo baseado na expurgação e no sacrifício. E também aponta as tendências verificadas
em recentes sistemas normativos que conjugam mais
de uma área de cunho sancionador, subvertendo,
muitas vezes as bases científicas de uma delas, como
é o caso do direito penal e do processo penal. Conclui
no sentido da necessidade de conjugar as soluções
inovadoras, como o direito de intervenção, quando,
em relação à criminalidade comum, de dano, sugere
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a adoção da técnica da justiça restaurativa, pela necessidade de ressignificação do sistema penal.
ABSTRACT:
The text analyzes the punitive system, based on classic criminal law,
in the inconsistencies related to the ineffectiveness of the sentence, in
ways still used in most legal systems. It also deals with the phenomenon
of the expansion of criminal law, always based on the same appeal based
on expurgation and sacrifice. It also points to trends in recent regulatory
systems which combine more than one sanctioning area, often subverting
the scientific basis of one of them, such as criminal law and criminal procedure. It concludes that there is a need to combine innovative solutions,
such as the right to intervene, when, in relation to common crime, damage suggests the adoption of the restorative justice technique, due to the
need to re-signify the penal system.
RESUMEN:
El texto analiza el sistema punitivo, a partir del derecho penal clásico, en las inconsistencias referentes a la inefectividad de la pena, en los
moldes aún utilizados en la mayoría de los sistemas jurídicos. Se trata
también del fenómeno de la expansión del derecho penal, siempre con
base en la misma exhortación basada en la expurgación y en el sacrificio.
Y también apunta las tendencias verificadas en recientes sistemas normativos que conjugan más de un área de cuño sancionador, subvirtiendo,
muchas veces las bases científicas de una de ellas, como es el caso del derecho penal y del proceso penal. Concluye en el sentido de la necesidad
de conjugar las soluciones innovadoras, como el derecho de intervención,
cuando, en relación a la criminalidad común, de daño, sugiere la adopción
de la técnica de la justicia restaurativa, por la necesidad de resignificación
del sistema penal.
PALAVRAS-CHAVE:
Sistema penal. Ressignificação. Direito de intervenção. Justiça restaurativa.
KEYWORDS:
Criminal Justice System. Resignification. Right to intervene. Restorative justice.
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PALABRAS CLAVE:
Sistema penal. Resignificación. Derecho de intervención. Justicia restaurativa.
INTRODUÇÃO
A crise penitenciária vivida pelo país, no início de 2017, nos dias
mais sangrentos e violentos desde Carandiru, tornou claro, mais uma vez,
o equívoco na utilização desta forma de infligir punição, e a necessidade
de repensar o significado que tem o castigo (a pena), como retribuição ao
mal representado pelo crime.
O excesso de punição agrava a questão penitenciária, e aquele acontece porque os sistemas penais tendem a se tornar mais rígidos, vez que
não adotam caminhos alternativos, enquanto as demandas não param,
em razão do uso de novas tecnologias e, também, como está acontecendo neste momento, o surgimento da necessidade de proteção dos bens
supraindividuais. Tudo isso impacta no comportamento e consequentemente na regulação estatal.
No meio disso, só se observam tendências de aumentar o encarceramento, não havendo, de maneira notável, sinal de mudança significativa
em relação à utilização da pena privativa da liberdade, ou seja, de alternativas à prisão, apesar da constatação cada vez mais clara de que ela falhou
como método de solução de conflitos ou forma de preveni-los.
Mas, historicamente a preocupação teórica foi contínua em relação
aos fundamentos e limites do direito penal, às garantias da liberdade, as
delicadas e intrincadas questões relativas à culpabilidade, no intuito de
salvaguardar as pessoas em relação às injustiças penais, quer por meio do
direito penal e do processo penal.
Neste momento, via de regra, o direito penal não cumpre seu papel,
nem pelo que era defendido pela teoria clássica (retribuição), ou pela teoria moderna (ressocialização e prevenção individual e geral), acontecendo
o mesmo excesso em relação ao direito de punir, e, ainda, a relativização
do sistema de garantias.
Portanto, não foi possível humanizar o sistema penal, que continua
sendo o lugar do sacrifício (pena/punição) e da desigualdade, sem perspectiva de ressocialização, representando um nicho de regras destinadas
a impingir temor e se manter como um referencial para dissuadir práticas
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desviantes, sempre pelos padrões ideológicos de dominação, que se ancora
na ideia de proteção de bens jurídicos, o fazendo apesar das pessoas, sem
se importar com elas no aspecto emocional, psicológico e até biológico.
Então não se trata de proteção dos direitos humanos dos condenados
ou dos acusados em detrimento das vítimas, como se costuma afirmar,
porque claramente não é isso que acontece, na medida em que o cenário
é de falta de preocupação com qualquer pessoa, não importa o tipo de sofrimento vivenciado, ou a posição na cena delituosa (agressor ou vítima).
Prevalece o consenso em torno das virtudes do direito penal e de
suas potencialidades de rearranjar o espaço social, com uma constante
solicitação de mais arrocho e pressão, de modo a conjugar fatores que
influenciam o imaginário popular (direito penal simbólico) fortalecendo
um convencimento de que os meios desumanos e violentos são ou únicos
possíveis para enfrentar a criminalidade, a falta de segurança, a violência
urbana, transmitindo a ideia de tudo ser consequência de causas naturais,
e não sociais ou culturais.
Diante disso, este artigo foi dividido em três partes: a primeira sobre
as questões relacionadas ao paradigma clássico e da sua mudança, abordando esta transformação em paralelo à teoria do bem jurídico e do harm
principle, com vistas a concluir que isso se deve muito ao momento atual,
diante da complexidade da estrutura social, com aumento expressivo dos
problemas coletivos e os efeitos da globalização, num mundo de riscos
aumentados, sem propostas novas de enfrentamento, e sua viabilidade,
além da carência de reflexões sobre a ressignificação do sistema.
A segunda se ocupa das possibilidades e perspectivas que se abrem
com e apesar da expansão do direito penal, e as formas como a ciência penal vem recepcionando esta nova realidade. Por isso as tendências que são
observadas, apontam para um sistema que se distingue do clássico e também do moderno, por ser multifacetário e privilegiar o encaminhamento
das questões de maneira mais adequada, ou seja, diversificadamente. Por
isso que as técnicas compartimentadas de um determinado ramo do direito, se apresentam conjugadas, visando maior efetividade.
A terceira mostra o paradigma da restauração, a justiça restaurativa,
como uma alternativa de ressignificação e alternativa ao sistema punitivo.
Com elementos para compreensão do que move os seus estudiosos do
tema, que tem se expandido no mundo, nos últimos 30 anos, e também
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um pouco mais recentemente, no Brasil. O objetivo é chamar a atenção
para os sistemas multifacetários frente aos problemas complexos, em
relação aos quais o sistema criminal não tem conseguido dar respostas
satisfatórias.
1. O PARADIGMA CLÁSSICO DA CIÊNCIA PENAL E SUA
TRANSFORMAÇÃO
A ciência penal praticamente se desenvolveu durante o iluminismo e
pelo consenso sobre a necessidade do cuidado maior em relação a alguns
bens, ou como diz Silva Sánchez, o direito penal é um “instrumento qualificado de proteção de bens jurídicos especialmente importantes”(2013,
p. 33).
Welzel atribui a ela o sentido de ciência prática, não apenas pelo fato
de se colocar a serviço da administração da justiça, mas, num significado
mais profundo, de ser uma teoria do agir humano justo e injusto, conferindo-lhe uma função criadora, que não se limita a repetir as palavras da
lei ou a traduzir-lhes o sentido estático, ou mesmo a vontade histórica
do legislador, ou seja, “una ciencia penal reconocidamente valorativa y
esencialmente crítica, que no rehuya su innegable responsabilidad política” (apud MIR PUIG, 2007).
Mesmo nesta abordagem clássica, a justificativa da intervenção penal sempre foi vinculada à seletividade, no sentido de reservar sua atuação
para coibir os comportamentos humanos mais graves e nocivos à sociedade, porque capazes de colocar em perigo valores fundamentais à convivência coletiva.
Segundo Zaffaroni este “saber jurídico penal se desenvolveu em torno do exercício do poder punitivo no seio da cultura europeia, logo planetarizada com o colonialismo, o neocolonialismo e a globalização”(2002,
p. 11)1.
Foi por meio do eixo punitivo, na visão dele, que se hierarquizaram
as sociedades europeias, e essa corporativização vertical propiciou a difusão pelo planeta do poder político e econômico das nações europeias.
O paradigma até então era o da tutela de direitos subjetivos, para
conter o arbítrio do Estado, limitando o jus puniendi, como decorrência
do que acontecia anteriormente, para fim de contenção do poder estatal, que é também fonte de violência. São representantes deste período e
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ideias iluministas, plasmando o direito liberal clássico no campo penal,
Cesare Beccaria, Montesquieu e Carrara.
Até esta fase, a lógica de toda reflexão que inspirava os modelos jurídicos instituídos para os cidadãos europeus, fundava-se na visão de centro, o que frequentemente, provocava inadaptações ou inconsistências de
parametrizações, se exportando para a periferia aquilo que nem sempre se
ajustava à sua própria realidade histórico-social.
De qualquer modo, até hoje os valores individuais são importantes,
inclusive no caso brasileiro, com mais ênfase após a Constituição de 1988,
no sentido de estar a dignidade da pessoa no seu núcleo duro, servindo
de alicerce a toda ordem jurídica, quer axiologicamente falando, quer no
âmbito do direito posto. Assim, o direito penal se consolidou com duas
finalidades: a proteção de direitos subjetivos e garantia para os cidadãos
contra a intervenção estatal.
Vem daí que o direito penal tem estrita relação com o exercício do
poder, e isso desde sua concepção científica no iluminismo, que só começo a se deslegitimar com a alteração da dinâmica social a partir da
revolução industrial.
Mas não há como negar que todo esforço e os avanços em relação à
contenção do poder estatal, consiste num repositório de conhecimento
científico que não pode ser ignorado, devendo ser considerado sempre
como ponto de partida, do qual não se pode abrir mão salvo se, como
pontua Zaffaroni (no prólogo da obra de Nilo Batista), houver “perda da
perspectiva histórica”, e ainda complementa:
Em nossos dias, a expansão do poder punitivo não reforça
o poder real dos senhores do antigo regime, que já não existem, nem o dos governantes do presente. O paradoxal é que
impulsionam poderes políticos impotentes que, diante da
impossibilidade de resolver os problemas reais, pretendem
ocultar a escassez de seu poder e a deterioração de sua ação
política, projetando uma imagem de eficácia ordenadora
com leis que acrescentam o espaço de arbitrariedade punitiva das agências policiais que, deste modo, se autonomizam
e enfraquecem ainda mais o já minguado poder meramente
gerencial dos governantes do momento. (2002, p.12).
Essa pauta da transição do paradigma clássico torna-se importante no momento em que os penalistas observam a degeneração do saber
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jurídico-penal, este transformado numa técnica pragmática que cumpre
papel burocrático, e que, inclusive, relativiza as duas mencionadas finalidades antes mencionadas, em nome do avanço da complexidade.
Mas a questão é como isso aconteceu: se apesar dos cientistas do
direito ou por meio deles. É importante perscrutar como se deu o esgarçamento dos consensos, ou como ocorreu a manipulação na sua formação.
Essa resposta pode talvez ser buscada quando se faz a análise da evolução
do conceito de bem jurídico. Nessa linha talvez seja possível projetar o
quanto da ciência penal pertence a ela própria, ou quanto teve de outras
influências.
Principalmente o relevo se apresenta justo neste momento histórico
do processo penal, no qual se preconiza, entre outras coisas, o retorno da
vítima ao processo, porque ela teve ate aqui, e por muito tempo, seu lugar
assumido pelo Estado e pela pena pública.
Foi o interregno da história do direito penal, como instrumento de
proteção de bens jurídicos, que retirou a vítima do processo punitivo, e
isso pode ter contribuído para a exacerbação dos discursos legitimando a
elaboração das consequências penais, sem um suficiente respaldo da elaboração teórica. Então o Estado assumiu as dores da vítima, no lugar da
vingança privada, focando mais na reprimenda exemplar e não na forma
justa de aplicá-la, abandonando reflexões que poderiam conduzir a um
sopesamento proporcional, se corretamente refletidas as causas: sociais,
culturais e econômicas, que concorrem para os comportamentos desviantes.
Como o corpo social, por razões óbvias, tem uma tendência de se
identificar mais com a vítima do que com o agressor, sempre houve a dificuldade de assimilação do processo penal como expressão de garantias
para o acusado, e do direito penal como contenção do poder punitivo do
Estado, haja vista o recentíssimo momento vivido pelo país, em que tem
crescido a autorização para a violência, para respostas violentas no enfrentamento da violência urbana.
Mas, neste momento em que existe o reclamo pelo retorno da participação da vítima, não se pode criar expectativas, mas o fato é que, a cada
modelo procedimental correspondem os seus respectivos protagonistas.
Se a vítima retorna, deve existir uma técnica procedimental que lhe atribua um papel. Não se pode continuar a reproduzir a mesma forma de
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solução construída em torno da toria da proteção ao bem jurídico, sendo
este um aspecto que precisa ser objeto de proposições, para se analisar
até onde pode e como pode ser reformulado o direito penal e também o
processo penal.
Helena Regina Lobo da Costa, no artigo Considerações Sobre o Estado Atual da Teoria do Bem Jurídico à Luz do Harm Principle, aludiu ao
fato de que o movimento de expansão do direito penal tem como características tanto “a criação de novos âmbitos de incriminação como a diminuição ou supressão de garantias materiais e processuais” (2012, p.135)2,
e que houve um esvaziamento do bem jurídico.
Cita Jakobs, para quem o bem jurídico não é pressuposto material
para a criminalização da conduta, importando sim a confirmação da validade das expectativas normativas, numa construção que conduz à eliminação da sua função, enquanto que para Amelung, teria uma função
apenas interpretativa (COSTA, 2012, p. 136) .
Ocorre que, nesta linha desenvolvida por ela, o bem jurídico cumpriria uma função de impor ao Estado limites materiais à criminalização, não
existindo ainda uma alternativa mais eficiente que a teoria construída em
torno dele, e que Claus Roxin admite criminalização na ausência de um
bem jurídico subjacente, o que possibilita o alargamento da possibilidade
e justifica novos âmbitos de criminalização, relativizando o conceito de
bem jurídico (COSTA. 2012, p. 137).
No que concerne a Hassemer, Helena Costa (2012, p. 139) pondera
a partir dele que a ameaça ou a lesão a um bem jurídico é um limite e não
um fundamento para criminalização.
A teoria do bem jurídico e também o harm principle, o primeiro nos
países da civil law e o segundo nos da commom law, não conseguiram
conter a intervenção estatal face a pessoa, diante do movimento expansivo do direito penal, devendo ser refletido porque isso aconteceu nos dois
sistemas, mas que tudo indica não ser um problema dos institutos e sim
do contexto, como consequência das características da sociedade contemporânea (COSTA. 2012, p. 147).
Então a crise não estaria relacionada à estrutura ou ao próprio conceito da teoria do bem jurídico, dizendo ela que:
Da mesma forma, a argumentação jurídica eficiente no sentido da imposição de limites ao direito penal, firmada em um
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modelo cientificamente convincente, também pode repercutir no âmbito político e social, alargando o próprio espaço de
argumentação, amadurecendo as bases do discurso e enfraquecendo o modelo fácil, porém desastroso, do direito penal
simbólico (COSTA. 2012, p. 149).
Isso conduz a que, dentre as explicações para a crise que força a mudança de paradigma, estão os efeitos do atual momento, numa complexa
e variada gama de novas condições para enfrentamento dos problemas
coletivos, e os próprios efeitos da globalização, numa mundo de muitas
situações de risco, mas há necessidade de reflexões em torno da reformulação e ressignificação do sistema.
2. AS PERSPECTIVAS DA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA DO
SISTEMA PENAL
O que se tem experimentado, a partir do desdobramento do caráter
fragmentário do direito penal, que se funda no princípio da intervenção
mínima ou da ultima ratio, para instigar ideias minimalistas e também
abolicionistas, é um movimento de deslegitimação do modelo punitivo
clássico, pelo viés expansionista, tendo em conta as demandas determinadas por uma sociedade de riscos, na expressão de Ulrich Beck (1998).
Por isso a crescente edição de novos corpos normativos que carecem
de sistematização, e que abarcam medidas de ordem penal sem preocupações com o sistema de garantias, se assentam em construções teóricas
cuja justificação são as novas necessidades, ou seja, um novo direito penal.
Desse modo, o fenômeno expansionista procura fazer frente aos perigos produzidos na vida social, muito perturbada por acontecimentos
das mais diversas ordens, produzindo afetação coletiva, e é o direito penal
que assume então a estratégia da gestão de riscos, com a incumbência de
diminui-los e a responsabilidade de conter a violência urbana, assumindo
por completo a defesa da segurança pública e, cada vez mais, por meio de
critérios utilitaristas e pragmáticos de segurança jurídica.
Daí pensarem os penalistas dessa fase numa nova formulação ética,
e não propriamente na concepção do que é o mal em si, mas no prognóstico do que poderá vir a gerar um mal (JONAS, 2006), influenciando no
direito penal a ideia de antecipação de proteção e tutela de novos bens,
compatível e proporcional ao aparecimento de novas demandas. Observa-
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-se a ênfase ao paradigma de preponderância preventiva, que não escapa à
crítica, especialmente quanto à sua atuação como prima ratio.
Caberia já neste momento lembrar que, diferentemente do que até
então se pensava, o público nem sempre se confunde com o estatal. Público é o que interessa a toda a coletividade, e não apenas ao Estado, enquanto personalidade jurídica própria, e que subsistam dois regimes jurídicos
diferentes (público e privado), cujas esferas não se excluem, pois são complementares de forma interdependente e não excludente.
Ora, da mesma maneira que na esfera privada, não se cuida de direito absoluto ao egoísmo, já que mesmo a ela a ordem jurídica impõe limites
de natureza pública, e o sistema jurídico necessita desenvolver elementos
que assegurem o resguardo do interesse público visando fortalecer a relação entre o direito, a ética e a política.
Neste ponto de aproximação das esferas público/privada, conjuga-se
bem a doutrina da ponderação dos princípios, regras e valores, tão bem
orientada por Alexy, quando afirma que o que deve regular essa relação
entre o público e o estatal - e também a relação público-privada - é o balanceamento de valores, pelo princípio da proporcionalidade e também o
da razoabilidade. Para ele, a aplicação da norma jurídica deve contemplar,
simultaneamente, todos os possíveis princípios jurídicos que tenham adequação ao caso concreto, graduando-os, proporcionalmente, conforme
uma escala de importância (ALEXY, 2001).
Embora esta proposta não consiga escapar da crítica de ser impossível a ponderação de vários princípios diante da mesma situação fática,
ainda assim é bastante útil à compreensão da contemporaneidade, e necessidade da especial tutela de algumas situações em que, por exemplo,
haja mais de um interesse em jogo.
Esse exercício de aproximação, decorrente de uma maior comunicação entre as entidades jurídicas, tem se mostrado de fundamental importância para a maior eficiência da tutela estatal, notadamente em relação a
bens que reclamam uma intervenção preferencialmente preventiva.
É que uma concepção do sistema penal, que se vincule à ideia da
prevenção, terá sempre como contraponto os discursos inflamados
explorando a ideia de insegurança social, com vistas ao recrudescimento
de um sistema acentuadamente punitivo e repressivo, que admite a
restrição ou atenuação de garantias.
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Tudo isso situa esta questão numa convergência comum da crítica: a
necessidade de ampliação do campo de atuação ou de visão do direito penal. De um lado, pelo processo de endurecimento das leis incriminadoras,
com redução de garantias, e, de outro, a assunção da ideia fundante dos
sistemas penais paralelos, ou, ainda, de sistemas paralelos que ocupem
espaços antes reservados apenas ao sistema penal tradicional ou ao direito
penal clássico.
O viés interventivo se aproxima mais da ideia de um direito penal
intermédio, que assimile a dinâmica de uma espécie de direito administrativo sancionador, como se pode observar neste tipo de regramento.
Insistem em abarcar conteúdo penal como se fossem regulamentos administrativos, gerando efetivamente tensão entre os diferentes ramos, os
quais reclamam dessa mesma tendência expansiva.
Nesse ponto da análise são importantes os ensinamentos da Escola
de Frankfurt, em especial no que toca ao direito de intervenção, tal como
fez Hassemer, no enfrentamento da crítica ao direito penal moderno e
sua expansão no contexto de uma sociedade de riscos, como cogitado no
modelo de um direito penal de emergência, entendendo ser insustentável
a forma como hoje ele se apresenta.
Segundo sua concepção, o direito penal dos novos tempos deveria
ser marcado pela criação de tipos penais cujo escopo seria a proteção
dos bens supraindividuais, de imprecisa definição, surgindo, assim, com
abundância, normas penais que criminalizam condutas de perigo abstrato. Nessa perspectiva, observa-se uma crise do direito penal, de base liberal, que passa a ser um instrumento de controle de macro-problemas sociais ou estatais, veiculando punições à criação de perigos e não de lesões
a bens jurídicos, tendo por finalidade prevenir situações problemáticas e
não mais à proteção desses bens (TOMILLO, 2008, p.39).
Por isso mesmo é que Hassemer prega a ruptura do direito penal
clássico, em relação ao direito penal moderno, porque aquele seria
dotado de um núcleo essencial, dentro do qual estariam insertas as tradições democráticas da determinação da proibição, da subsidiariedade do direito penal e da lesividade como
inerente ao comportamento, de modo que, de regra, as normas penais veiculavam proibições sobre condutas ocasionadoras de um dano real e efetivo a um bem jurídico, havendo,
no entanto, uma ruptura entre este direito penal clássico e
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o direito penal moderno, a ocasionar problemas específicos.
Nessa linha, é identificada uma tentativa de transmudar o direito penal, a fim de que ele atinja finalidades precipuamente
preventivas e de orientação pelas consequências, segundo a
qual é veiculado como um meio para obtenção de sensibilização das pessoas, sem que, contudo, seja indagado acaso se
afigura enquanto instrumento jurídico adequado para intervenção (HASSEMER, 2003, pp. 55/58)
Não é por outra razão que Silva Sánchèz, ao se ocupar do expansionismo do direito penal, embora não seja adepto desta escola, tenha manifestado concordância com os pressupostos problemáticos que justificam
a proposta de criação do direito de intervenção por Hassemer, sob a nomenclatura de direito penal de segunda velocidade (SÁNCHÈZ, 2003, pp.
183/184).
Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias identifica a existência desse
direito de mera ordenação social como incongruente com o movimento
de minimização do direito penal, porque assim ele passou a cuidar de
questões que eram antes objeto exclusivo do poder de polícia da administração pública. Esse direito de mera ordenação social seria, segundo sua
compreensão, análogo ao direito das contravenções penais, considerado
um direito penal secundário, com maior amplitude nesse momento de
expansão do direito penal, fundamentando propostas como a do direito
de intervenção (DIAS, 1999, p. 171).
Hassemer sustenta que se deve conter uma desenfreada expansão
do direito penal, ganhando força a já anotada tendência para um direito penal intermédio, isto é, a transferência para o direito administrativo,
ou administrativo sancionador, de parcela da tutela penal, que ele propõe
pela via do chamado direito de intervenção, para afastar do âmbito do direito penal problemas que, a rigor, não lhe pertencem, mas sim ao direito administrativo, civil, e também ao mercado e às próprias precauções
da vítima, por meio dos quais a tutela se daria de forma mais adequada
(HASSEMER, 2003, p.64).
É o reconhecimento, por ele, da necessidade de se desenvolver teoria
voltada a criação de uma via alternativa sancionadora (o denominado
direito de intervenção), em razão da incapacidade, inerente ao direito
penal, de tratar determinados assuntos, diante da inaptidão dele agasalhar
direitos supraindividuais, passando para este direito intermédio a
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tutela, quando possível funcionalizar estes bens com relação aos bens
individuais, para que serja reservada ao direito penal a proteção dos bens
jurídicos relacionados à civilização, ocupando-se de condutas individuais
que efetivamente causem lesão ou perigo concreto para o bem jurídico
(crimes de dano).
Portanto, seu conceito de direito de intervenção está diretamente
ligado à ideia de criação de novos bens jurídicos coletivos vagos, viabilizando a incriminação de meros perigos abstratos. Um direito mais faticamente permeável a corresponder aos problemas da sociedade moderna,
de forma não abolicionista, porque não prega o fim do direito penal, mas
a redução do seu campo de atuação, contendo o expansionismo.
Há esta proposta de um sistema penal alternativo, como sugerida
por Hassemer, que não escapa a severas críticas, como a de Schünemann,
ao considerar que a tese do direito de intervenção é excessivamente individualista, visto que conforma a teoria do bem jurídico-penal orientada à
proteção de bens individuais. Para Schünemann, o direito penal deve ser
modernizado, de modo que possa atender as novas necessidades sociais,
considerando que a criminalização de condutas de perigo abstrato é uma
necessidade atual, que decorre da própria dinâmica das relações sociais
massificadas, e pouco se dão entre dois indivíduos definidos (SCHÜNEMANN, p. 18).
De outro lado, autores como Tiedemann, também defendem a modernização, preconizando a possibilidade de que os bens supraindividuais
tenham supremacia sobre os bens individuais (TIEDEMANN, 2007).
O que fica bem claro é que há necessidade de um enfrentamento
criativo, neste momento, e parece irreversível considerar a aproximação
entre diferentes ramos tradicionais do direito, por exemplo, direito administrativo e direito penal, direito processual civil e processual penal,
ou até mesmo entre diferentes campos da ciência: psicologia e direito ou
sociologia e direito. Isso reporta à superação da clássica divisão tanto dos
institutos jurídicos, como dos campos do saber, que não podem mais permanecer em compartimentos estanques, muitas vezes incomunicáveis, o
que na conjuntura globalizante atual, compromete a efetividade.
É certo que esse fenômeno acaba por provocar consequências
práticas que demandam algum esforço hermenêutico, carecendo ainda
de sistematização. Com efeito, pode-se facilmente observar que algumas
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normas que passaram a integrar nossa ordem jurídica, especialmente a
partir dos últimos anos do século passado, possuem afinidades e projetam
efeitos plúrimos, cuidando-se de regramentos que interagem de forma
complexa, e seu campo se projeta para além do mundo jurídico, dado seu
conteúdo mais social que formal. Dentre os elementos que estabelecem essa
aproximação está, por excelência, o de cunho sancionatório da legislação
em correspondência às hipóteses de responsabilização. Exemplos aqui no
Brasil não faltam: a lei de improbidade administrativa, diploma destinado
à tutela da administração pública, mais recentemente, a lei anticorrupção,
com igual propósito, mas voltada à responsabilização de empresas por
atividades lesivas ao erário.
Essa aproximação é observada pela doutrina, no sentido de que esta
integração normativa compõe um mesmo feixe regulamentador voltado,
neste caso, à proteção da administração pública. São corpos normativos
distintos, mas, cronológica e estruturalmente, devem ser compreendidos
e interpretados num microssistema, para aplicação sistêmica, sendo interessante ler a respeito o que diz Ricardo Dip (2014, p. 258).
Outro exemplo a ser analisado, parte do estudo de Ana Carolina
Carlos de Oliveira, ao examinar, em momento que antecedeu a lei anticorrupção (Lei 12.846/2013), as leis de improbidade (Lei nº 8.429/1992)
e a de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, com as duas últimas alterações da Lei n. 12.683/12). Segundo ela, tais textos apresentam
características de direito de intervenção, desde que devidamente sistematizados.
Interessantes suas ponderações para demonstrar aquilo que se pretende aqui, a aproximação do direito penal ao direito administrativo e, em
consequência, o trânsito capaz de viabilizar uma via alternativa, ainda que
interpretativa, mas conciliadora no sentido de uma melhor sistematização
e compreensão dos institutos envolvidos na implementação de diplomas
dessa natureza (OLIVEIRA, 2012, p.188).
Ideias criativas, que se constituem em outros enfoques podem vir
a se constituir uma terceira via, que adapte o sistema de controle às exigências contemporâneas, sem necessariamente prescindir dos princípios e
garantias quando se tratar de enfoque estritamente relacionado ao direito
penal, uma vez que estes devem permanecer incorporados a ele, enquanto
os espaços de soluções alternativas devem operar numa outra lógica.
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Aponte-se, ainda, a evolução, a partir do direito penal, de um paradigma repressivo para o restaurativo, que é também útil a essa linha reflexiva sobre as tendências que vêm sendo observadas e testadas em projetos
pioneiros no mundo e no Brasil, o que será enfrentado nessa próxima
parte do artigo.
3. O PARADIGMA RESTAURATIVO
A chamada justiça restaurativa é, na verdade, algo que vem como alternativa que se contrapõe à concepção tradicional da justiça penal, de caráter retributivo. Compreende uma visão de justiça propondo novo paradigma tanto de objetivos da justiça, quanto da própria definição de crime.
Enquanto, na linha do analisado até aqui, a doutrina clássica se constituiu em torno da teoria do bem jurídico, para os sistemas da civil law,
ou do harm principle, para os sistemas da common law, ambos fincados
na ideia de punir (aplicar uma pena e retribuir o mal praticado, quer pela
violação da norma ou pelo reconhecimento deste poder a ser exercido sobre aqueles que agem de forma desviante), na visão restaurativa, o crime
passa a ser concebido como violação à pessoa e às relações interpessoais.
Então, na justiça tradicional, há a centralidade das figuras do Estado,
da pena e da atribuição de culpa, tudo na linha de compensar a consequência do delito. Mas na troca de lentes, como sugeriu Howard Zehr, que
plasmou esta expressão, título de sua obra que é referencial neste assunto,
traz uma ideia de visão diferente, quer dizer, de uma forma de compreensão
das coisas por outros ângulos, e que foi construída pela observação criteriosa de alguém de gosta de fotografar (ele próprio).
Zehr utiliza a expressão troca de lentes, para anotar que, no campo
do direito penal, a escolha da lente, ou do quadro mental de interpretação dos fatos, altera aquilo que se enxerga, não só do ponto de vista da
interpretação dos fatos, como das consequências jurídicas que devem ser
impostas (ZEHR, 2014, pp. 167/168) a respeito do ato delitivo e de suas
consequências, pois, segundo ele é necessário tirar o “crime de seu pedestal abstrato”, e compreendê-lo “da forma como nós o vivenciamos como
um dano e uma violação de pessoas e relacionamentos” (ZEHR, 2014,
p.170/171).
Como nesta perspectiva, por ele construída, o crime é “uma violação
do justo relacionamento que deveria existir entre indivíduos”, não se pode

240

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

dissentir de que “tem ainda uma dimensão social maior”, porque seus efeitos reverberam como ondas, afetando muitos outros indivíduos”, vindo
daí o interesse da sociedade no resultado, e também ela tem um papel a
desempenhar, mas, diz ele, que em primeiro lugar é “uma ofensa contra as
pessoas, e é delas que se deve partir” (ZEHR, 2014, p.172).
A visão daqueles que procuram enxergar outros aspectos da criminalidade, sob a perspectiva inclusive da experiência vivida pela vítima, é
importante para diversas reflexões. Realmente, na linha do que ele pondera, e focando nas pessoas, suas emoções e sentimentos, não é difícil deixar
de concordar que, um ataque violento que alguém sofre, tem uma amplitude e intensidade (ex: crime de estupro), mas ele ainda ressalta outro
aspecto que pode não ser percebido, ou seja, “ignoramos é que as vítimas
de agressões menos graves podem ter reações semelhantes” (ZEHR, 2014,
p.23), no sentido de que todas ficam igualmente confusas, impotentes,
temerosas e vulneráveis.
Experimentam novas e intensas emoções como: raiva, culpa, suspeita, depressão, ausência de sentido, dúvidas e arrependimento (ZEHR,
2014, p.20). Isso porque o crime acaba por romper “com o sentido de ordem e significado”. Por isso as vítimas procuram explicações (“Por que
isso aconteceu a mim? O que eu poderia ter feito para impedir?”) (ZEHR,
2014, p.24).
A recuperação das vítimas tem fases: da retratação à reorganização.
E o que é preciso para que isso aconteça de forma completa, só mesmo a
vítima pode dizer, responder pelas suas necessidades, que normalmente incluem ressarcimento das perdas: prejuízos financeiros e outras formas de reparação dos danos materiais e psicológicos. Mesmo diante de
situações materialmente irrecuperáveis, há maneiras de suavizar a perda,
e também existe a reparação simbólica. Tudo é muito importante, como
ressalta Zehr, porque, segundo ele a “justiça pode ser um estado de coisas,
mas é também uma experiência, e deve ser vivenciada como algo real”
(ZEHR, 2014, pp. 25 a 28).
E reforça a importância de recuperação do significado, que constitui
uma necessidade humana básica, sendo que este caminho também a “busca de significado” (ZEHR, 2014, p.28).
Quanto a justificação histórica, experimentos e experiências que
possam ter legado este referencial, Zehr lembra que “dois povos fizeram
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contribuições profundas e muito específicas às práticas nesse campo: os
povos das primeiras nações do Canadá e dos Estados Unidos e os Maori
da Nova Zelândia” (ZEHR, 2014, p.256), sendo a justiça restaurativa “um
modo de legitimação e resgate dos elementos restaurativos das nossas tradições – tradições que foram frequentemente desprezadas e reprimidas
pelos colonizadores europeus”. E ainda:
No entanto, a justiça restaurativa moderna não é uma simples recriação do passado, mas sim adaptação de alguns valores, princípios e abordagens dessas tradições combinados
com a moderna realidade e sensibilidade quanto aos direitos
humanos. Colocando de outra forma, um juiz maori de uma
vara de menores da Nova Zelândia me disse uma vez que minha abordagem de justiça restaurativa era uma forma de articular os elementos-chave de sua própria tradição de modo
que fossem compreensíveis e aceitáveis para um ocidental
(ZEHR, 2014, pp. 256/257).
Cuida-se então de um procedimento de aproximação, uma relação
dialógica (direta ou indireta), consensual e voluntária entre vítima, ofensor e comunidade. Proporciona-se, dessa forma, a identificação das necessidades de cada uma dessas partes, tem foco nos danos e necessidades
da vítima, da comunidade e do ofensor, trata das obrigações resultantes
destes danos (obrigações de todos), utiliza processos inclusivos e cooperativos, e busca efetivamente corrigir os males.
Por meio dessa proposta que visa um caminho diferente, para além
da justiça criminal, justifica-se também a busca pela ressocialização do
ofensor, como um meio dele reconhecer seu erro, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Neste aspecto buscar recompor,
promovendo a cura das consequências do delito, num exercício quase terapêutico.
O modelo tem melhor adequação ao sistema da common law, devido
a seu inerente princípio da oportunidade, sendo que no Brasil o sistema
é menos flexível à justiça restaurativa, diante de princípios jurídicos regentes, que resistem a técnicas como a restauração para evitar a punição
estatal clássica, diante da indisponibilidade da ação penal, o que é um entrave às ações compositivas como a conciliação, a mediação e os métodos
restaurativos, que podem ocorrer mediante determinadas técnicas.
Não é difícil observar que Howard Zehr defende um sistema de jus-
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tiça que também utiliza de uma construção que se situa numa zona intermediária, mediante nova formulação de enfrentamento das questões
penais, que ele procura demonstrar ser mais eficaz que o tradicional, conforme expressam dados estatísticos coletados em pesquisas de ativação
desse canal (SANTANA, 2010, p. 204) de modo a fraturar o limite conceitual tricotômico na teoria do crime, introduzindo a vítima dentro de um
sistema que a tinha como quase invisível ou transparente.
A lei penal, cuja aplicação desencadeia o paradigma retributivo, não
é uma aquisição muito antiga e, inclusive, funciona sob pressupostos que
não estão em perfeita sintonia com o restante de nossa vida. Entretanto,
Zehr diz não sonhar com o desmonte do sistema retributivo e sim o de
desenvolver um que seja paralelo, para que haja possibilidade de escolha a
respeito de qual usar (SANTANA, 2010, p. 204).
Como já existem no Brasil exemplos de experiências com a participação da comunidade, na cidade de Caxias do Sul-RS, há também modelos
que espraiaram novas ideias pelo mundo, como os Conselhos Comunitários de São Francisco (EUA), estes mencionados por Zehr (SANTANA,
2010, p. 204), cujos programas são desenvolvidos com base na estrutura
dos bairros para resolver disputas fora do “sistema”.
São treinadas pessoas da comunidade para servirem como agentes
de resolução de conflito e mediadores, havendo investimento na educação e participação da comunidade. Constituem uma via alternativa para
as varas cíveis e criminais, não aceitando casos que estejam já correndo
judicialmente (SANTANA, 2010, p. 204).
Os procedimentos não são uniformes, razão pela qual há certa contradição com o senso de justiça, questionando-se o princípio da igualdade, havendo preocupação com o fato de ser informal, e acabar sendo reservada aos pobres e impotentes, aos quais seria negado o acesso a outras
formas de justiça (SANTANA, 2010, pp. 205/205).
Não há ainda uma legislação e nem um balizamento para uniformização dos modelos, mas o que se observa é uma difusão das práticas
restaurativas no país, pelo formato do processo circular, a partir das orientações de Kay Pranis (2010), que ajudou a construir a metodologia mais
comumente adotada no Brasil, bem como auxiliou formar facilitadores de
círculos restaurativos.
A informalidade é inerente a este procedimento, sendo que as téc-
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nicas devem se adequar aos respectivos atores e ambientes. Apesar disso
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), evoluindo na política relativa às
práticas autocompositivas, que já haviam inserido a justiça restaurativa
dentre seus propósitos de atuação, editou em 2016 a Resolução nº 225,
com diretrizes para implementação e difusão da prática da justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário.
O cerne deste movimento partiu do Ministério da Justiça, em esforço conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), aprovando, nos primeiros anos deste século, os três projetos
pilotos de justiça restaurativa: Vara da Infância e da Juventude de Porto
Alegre-RS, Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano do
Sul-SP, e Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirantes-DF (NERY,
p. 163).
Portanto, há elementos que aproximam a justiça restaurativa dos
modelos mistos legislativos que, para buscar o enfrentamento de uma determinada gama de questões, problemas e conflitos, se valem de outras
áreas do conhecimento jurídico ou do conhecimento científico geral, por
meio de instrumentos mais adequados.
Esta é a tendência que se observa e sobre a qual deve repousar a observação dos pesquisadores, doravante, para ser buscado aí o novo caminho que se abre, cheio de possibilidades, diga-se de passagem, mas ainda
muito incerto, muito aberto, que necessita de mais reflexões e amadurecimento.
4. CONCLUSÃO
Há necessidade de formar novos consensos, novos paradigmas, a
partir do convencimento sobre as falhas e enganos do sistema punitivo
vigente. O que se observa é que o direito penal não se sustenta como solução generalizada de correção de condutas desviantes, e também que não
importa serem concebidos meios novos de eleger e punir mais culpados,
com maior criminalização de condutas, insistindo numa forma tradicional fincada no mesmo padrão de fundo apenas punitivo, ainda que instrumentalizado de outras maneiras, algumas vezes.
É claro que nesse aspecto conta o fenômeno da globalização com
suas novas formas de interação, que impelem também a evolução do sistema segundo os interesses da ordem internacional, de forma vinculada
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também à proteção de novas categorias de bens jurídicos.
Tudo vai ficando mais complexo, inclusive o enfrentamento de questões relativas às organizações criminosas, lavagem de dinheiro e corrupção, sendo que as regras de punição e responsabilização parecem mimetizar as condutas a serem reprimidas, e se transmutam em novos sistemas
complexos, difíceis de administrar, segundo as regras do direito penal
clássico.
No campo da chamada criminalidade comum há possibilidades no
campo das práticas que remetem mais à consensualidade e informalidade,
ou seja, na aproximação entre as pessoas envolvidas na prática criminosa
e a própria comunidade, de forma a ressignificar o momento posterior aos
comportamentos que a lei penal veda, visando a busca na reorganização
da convivência, da dor, do sofrimento, da revolta e das perdas provocadas
por ações violentas, como quaisquer outras condutas desviantes.
Portanto, é necessário perscrutar toda gama de justificação relacionada à formulação de outros consensos, porque existem muitas ações que
já apontam neste sentido, quer no plano teórico, como também na prática.
Há doutrinadores, movimentos, projetos e grupos de pessoas comprometidas com mudanças na forma de enfrentar a “demanda por proteção”,
fincada no viés punitivo, para outro, de recomposição dos vínculos atingidos.
Os que protagonizam estas novas formas de pensar e agir precisam ser
os futuros mediadores e formadores de opinião, mas ainda existe a barreira
de um consenso geral, com vínculo na própria história do sistema penal, na
crença, de fundo religioso, no castigo ou na ressocialização, como aspectos
da solução, um sistema que paradoxalmente se retroalimenta de seus próprios equívocos e fracassos, sentidos como naturais, nunca se percebendo ou
assumindo a responsabilidade de ser o próprio produtor da violência e da
degeneração tão temidas em sociedade.
A partir daí a disseminação de ideias apoiadas num sistema que se mostre honesto quanto às práticas igualitárias de respeito aos direitos e garantias
individuais, deverão ser aquelas que passarão a guiar novos rumos. Este será o
momento que se deseja como realmente novo para o sistema penal, que agora
está nessa encruzilhada: servir de reprodutor da ideologia dominante para a
manutenção do status quo, ou o fautor de um novo paradigma.
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RESUMO:
Considerando o contexto ditatorial iniciado
com o golpe de 1964, norteado pela Doutrina de Segurança Nacional, analisamos a questão do crime
político, em especial a classificação de terrorismo, a
partir das Leis de Segurança Nacional estabelecidas
no período. Buscamos explicar, a partir do viés da
criminologia crítica, como o regime criminalizou a
oposição política – violenta ou não – na Ditadura de
1964, pelas normas jurídicas estabelecidas, nos Tribunais e por meios extralegais de repressão.
ABSTRACT: 			
Considering the dictatorial context triggered by
the 1964 coup, guided by the National Security Doc-
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trine, we intend to analyze the issue of political crime, especially terrorism, in the National Security Laws established in the period. The purpose of this paper is to explain, by way of critical criminology, how the
regime criminalized its political opponents – whether violent or not - in
the dictatorship of 1964, by established legal norms, in the law courts and
in extralegal means of repression.
RESUMEN: 						
Considerando el contexto dictatorial iniciado con el golpe de 1964,
orientado por la Doctrina de Seguridad Nacional, analizamos la cuestión
del crimen político, en especial la clasificación de terrorismo, a partir de
las Leyes de Seguridad Nacional establecidas en el período. Se trata de
explicar, a partir del sesgo de la criminología crítica, cómo el régimen
criminalizó la oposición política-violenta o no- en la Dictadura de 1964,
por las normas jurídicas establecidas, en los Tribunales y por medios extralegales de represión.
PALAVRAS CHAVE: 					
Leis de Segurança Nacional, Ditadura Militar, Crime Político, História do Direito.
KEYWORDS: 						
National Security Laws, Military Dictatorship, Political Crime, History of Law.
PALABRAS CLAVE:
Leyes de Seguridad Nacional, Dictamen Militar, Crimen Político,
Historia del Derecho.
INTRODUÇÃO
A ditadura instaurada a partir de 1964 marcou uma mudança no
papel das Forças Armadas na política brasileira. Até então, os militares
exerciam uma espécie de função arbitral e tutelar: intervinham na política e depois retornavam aos quartéis, devolvendo o poder aos civis1.
Tais intervenções, logicamente, não eram neutras, mas consequências das
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alianças e interesses políticos entre setores castrenses e civis (BORGES:
2007).		
Esta atuação arbitral e tutelar mudou a partir de 1964 quando, sob
a égide da Doutrina de Segurança Nacional, os militares assumiram o
controle do Estado, posicionando os civis em um papel secundário (BORGES, 2007). Por esta perspectiva doutrinária - que vinha sendo discutida
desde o fim dos anos 1940, quando da criação da Escola Superior de
Guerra (ESG) - estreitavam-se “os laços entre elites militares e civis na
luta contra o comunismo”. Em sua formulação houve também considerável influência dos EUA, na medida em que, desde a Segunda Guerra
Mundial, militares brasileiros e norte-americanos – que assessoraram a
criação da ESG – também estreitaram seu relacionamento (MARTINS
FILHO: 2003, p.107).						
Os fundamentos da Doutrina de Segurança Nacional preconizavam
a instalação de um Estado forte, preparado e empenhado numa guerra
total e permanente contra o Comunismo. Nesta guerra, o Brasil deveria alinhar-se aos demais países americanos e, num sentido mais amplo,
ao bloco ocidental (BORGES, 2003, p.24) contra leste encabeçado pela
URSS. Como afirma Samanta Quadrat (2012) “com o novo contexto histórico mundial e diante da ‘ameaça comunista’, ocorreu a internalização
do conceito de inimigo e, ao mesmo tempo, uma internacionalização do
combate”.						
Neste conflito, não haveria espaço para neutralidade, e o inimigo
poderia se apresentar tanto na forma de uma ameaça externa quanto, principalmente, interna. Assim, o regime instaurado pelos militares a partir de
1964, sobre as premissas da Doutrina de Segurança Nacional, alegava-se
não golpista, porém revolucionário (REIS 2002) e vocacionado a alterar
o status quo, no caso, a corrupção e a ameaça comunista no governo de
João Goulart. Estabeleceu-se então um “estado de crise”, no qual foram
suspensos direitos básicos e instauradas restrições políticas. Com isso,
política e estratégia militar eram aglutinadas, tendo como foco a eliminação deste inimigo interno na figura do Comunismo. Tal conflito, como já
colocamos, era total e permanente: a violência, a tortura, os desaparecimentos, as prisões arbitrárias, as delações, todas estas ferramentas eram
tidas como necessárias na chamada “guerra psicológica” contra este inimigo, aniquilando seu moral, separando-os dos demais cidadãos e elimi-
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nando oposições ativas ao projeto político do regime (BORGES, 2007,
p.27-29).
Neste sentido, uma Justiça independente, que fosse garantidora das
liberdades individuais e dos direitos humanos, entravaria a aplicação da
Doutrina de Segurança que norteava os militares, notadamente aqueles
ligados a chamada “Linha Dura”. Isto demandou novas construções legais e jurídicas, bem como um controle sobre os tribunais a fim de que
se adaptassem ao projeto militar e criminalizassem a oposição política a
este projeto. Portanto, adotando uma perspectiva crítica da criminologia
como propõe Alessandro Baratta (2002, p.161), falamos de um processo
histórico por meio do qual o status de criminoso é determinado conforme
a hierarquia de interesses sócio-econômicos vigentes.
Assim, considerando que a criminalidade não se constitui num dado
ontológico, mas é construída historicamente pelos grupos que detêm o
poder de influir neste processo (BARATTA, 2002, p.119), pretendemos
abordar a questão do crime político na Ditadura de 1964 a partir das formas pelas quais as Leis de Segurança Nacional estabelecidas naquele contexto foram formuladas, a fim de lidar com a oposição política ao regime.
Isto nos demandará, inicialmente, uma definição conceitual do que vem
a ser o crime político, em especial o terrorismo, para então analisar como
as leis produzidas no período classificavam tais delitos e, por fim, como
efetivamente eram aplicadas estas leis nos tribunais.
1. CRIME POLÍTICO E TERRORISMO: A BUSCA DE UMA
CLASSIFICAÇÃO
A questão se torna complexa na medida em que não existem elementos seguros para estabelecer com clareza o que seria crime político,
sendo as definições pouco precisas acerca deste tipo de delito um problema
que ainda se busca sanar dentro do campo do Direito (PAMPLONA: 2011).
Historicamente, delitos políticos estão previstos em legislações antigas, como na Roma Republicana, passando pelos crimes de lesa-majestade na Idade Média e nos Estados Absolutistas da Modernidade. São
regulados de forma mais branda após a Revolução Francesa, com a consolidação das ideias liberais de proteção e asilo a opositores de regimes
autoritários (FRAGOSO: 1981; PRADO e CARVALHO: 2000). Nestes
casos, a definição de crime político consistiria em atentar contra o Estado
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e a ordem vigente, relacionando-se com a segurança externa ou interna.
A primeira gravita na órbita da traição e atenta contra a existência, integridade, unidade e independência do Estado; a segunda, na órbita da sedição, direcionando-se contra a ordem político-social e econômico-social
vigente (FRAGOSO: 1981, p.34).
Esta definição é, contudo, perigosa, posto que incompatível com o
Estado Democrático de Direito, que pressupõe acomodar em si as diferenças políticas. Por esta perspectiva, o criminoso político seria o opositor ou contestador perseguido de um determinado regime. É a partir desta
consideração, e do fato de que na maioria dos sistemas2 de direito estabelecidos a partir do século XIX a ideia de crime político se referem apenas
às disposições especiais sobre asilo político e proibição de extradição,
que Heleno Fragoso (1981, p.28) conclui, segundo a influência liberal
do iluminismo, que a classificação de crime político é algo normalmente
próprio das tiranias.				
O crime político pode ser também tipificado a partir do bem lesado
– no caso, atentando contra a existência do Estado enquanto organismo
político e ameaçando sua organização político-jurídica – a partir do fim
perseguido pelo autor – impulsionado por motivos políticos – ou, combinando os dois pontos de vista, a partir especificamente de um ato contra a
organização do Estado com motivos políticos. Neste sentido, estes delitos
podem ser entendidos a partir de uma concepção teórica extensiva – na
qual é crime desta natureza todo delito com fim político, como aqueles
que atingem a organização política ou constitucional do Estado - ou restritiva – no qual somente é crime político o ato contra o Estado especificamente com finalidade política. Como estes atos podem ocorrer de
variadas formas, tem se proposto classificar os crimes políticos conforme
seus alvos. Teríamos assim crimes políticos “puros” ou “próprios” quando direcionam-se exclusivamente contra a organização política e estatal,
sem que causem dano a pessoas, bens ou interesses privados, e crimes
políticos “relativos” ou “impróprios”, que seriam delitos “comuns” praticados com fim político (PRADO e CARVALHO: 2000).		
Distinguir entre crime político e terrorismo é um dos objetivos deste
debate, exposto aqui em brevíssima síntese. Na mesma esteira, o conceito
de terrorismo igualmente carece de caráter ontológico: o termo é vago e
sua definição não encontra consenso no direito, servindo mais a interesses
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políticos do que à definição de um ato (PAMPLONA: 2011). Para Heleno
Fragoso, terrorismo envolve diversas espécies de crimes que se caracterizam por causar dano considerável a pessoas e coisas, pela criação real ou
potencial de terror ou intimidação generalizada, e pela finalidade político
social. Neste sentido, o terrorismo só pode ser compreendido no fim de
agir, finalidade esta que é política “dirigindo-se contra a ordem política
e social, para destruí-la, para muda-la ou para mantê-la”, (FRAGOSO:
1981). Já Regis Prado e Érika Mendes Carvalho (2000), por seu turno,
alertam para o fato de que tal delimitação é necessária a fim de distinguir
terroristas de indivíduos perseguidos simplesmente por oposição política:
para estes autores, o terrorismo não seria um crime político, na medida
em que o terror pode se dar por meio do levante social ou protesto religioso. Mesmo a motivação política não seria suficiente para definir o
ato de um terrorista. O que definiria o terrorismo seria intenção de criar
insegurança e medo nos grupos que visa atingir, ou mesmo na sociedade
em si.					
Gustavo Pamplona (2011) dialoga com autores como Sarha Pellet,
Giulio Ubertis, Carlos Canêdo e os próprios Fragoso, Regis Prado e Carvalho. Ele concorda com a dificuldade de delimitar o que seria terrorismo,
expressa por todos estes autores, mas aponta algumas questões. Discute
a distinção feita por Fragoso de que o terrorismo é um gênero do crime
político, distinção a qual, segundo Pamplona, Fragoso não deixa clara.
Com relação a Regis Prado e Érika Carvalho, que advogam que o terrorismo não seria crime político - o que se reflete diretamente em questões de
extradição - Pamplona questiona a definição dos autores, pois assim não
seria possível qualificar “(...) o homicídio de Mahatma Ghandi, de Martin
Luther King ou de Rosa Luxemburgo, como crime político, em que pese
a notória motivação política dos episódios” (PAMPLONA: 2011).
Para Pamplona, o terrorismo apresenta várias definições, utilizadas
como se fossem auto-evidentes, mas na prática é operacionalizado por
via de diversos crimes, estes sim delimitados, como homicídio, tomada
de reféns e danos a aeroportos. Trata-se de uma estratégia, pois o terror
deveria ser, propõe o autor, o elemento qualificador destes crimes: “o
terror é uma maneira, isto é, uma forma especialíssima de cometer uma
pluralidade de crimes”, cujo objetivo é “intimidar (...) ou “persuadir” e
obter o consentimento de outro grupo político”. Pamplona também crítica
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Fragoso, na medida em que ele (Fragoso) não define o que vem a ser um
governo tirânico – o qual determinaria a oposição como politicamente
criminosa - chegando a questionar o que viria a ser Estado democrático
sem também, contudo, responder a própria questão levantada (PAMPLONA: 2011).
Em suma, a dificuldade de definição de terrorismo encontrada em
todos estes autores – que Pamplona busca solucionar em seu trabalho
– está mais na consequência dos atos e no veto à extradição de quem
os perpetrou do que especificamente no caráter ontológico do que viria
a ser crime político e do que viria a ser terrorismo. Estas considerações
são pertinentes para retomarmos às análises de Fragoso acerca do crime
político e – como veremos adiante – terrorismo. Os trabalhos de Fragoso foram produzidos no início dos anos 1980, em meio ao processo
de abertura política por parte dos governos militares. Apesar da crítica
de Pamplona, Fragoso deixa claro referir-se a regimes não democráticos,
propondo voltar-se para a filosofia liberal do século XVIII (FRAGOSO:
1981, p. 37) e estabelecendo um amplo diálogo comparativo tanto com
outros contextos históricos como com outras legislações que versavam
sobre o tema naquele momento. Considerando especificamente o regime
estabelecido pelos militares a partir de 1964, é difícil sustentar não estarmos falando de uma ditadura na qual o Estado concentrava plenos poderes (FICO: 2017, p.51-58), sem nenhum amparo nas propostas liberais de
Estado Democrático de Direito – nas quais Fragoso se arvora para suas
definições -, muito menos garantia de liberdades individuais como habeas
corpus, liberdade de expressão e livre-associação política.
Assim, nosso ponto de partida não é o – importante - debate no campo do Direito, que busca delimitar com clareza o que vem a ser o crime
político a fim de proteger o Estado Democrático de Direito e garantir
as liberdades individuais. Não perderemos estas questões de vista, mas
analisamos aqui o crime político e o terrorismo considerando 1°) a inexistência de consenso conceitual acerta do que seria crime político e terrorismo no atual debate acadêmico e, sem dúvida, no período da Ditadura
de 1964; 2°) o fato de que é típico das legislações autoritárias, que não
respeitam as liberdades individuais e o jogo democrático, criminalizar
a oposição política e 3°) que o termo terrorismo é polissêmico, de usos
políticos variados, porém carente de definição jurídica apropriada.
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Destarte, falamos de um contexto histórico específico no qual um
Estado ditatorial partiu do principio da defesa de seu projeto político para
criminalizar determinadas posturas, comportamentos e reivindicações
políticas e sociais. Este projeto político, alicerçado na Doutrina de Segurança Nacional, foi o norte de ação dos governos militares, e pautou as
Leis de Segurança Nacional que criminalizaram seus opositores políticos.
2. O CRIME POLÍTICO E A DITADURA DE 1964
Após o golpe de março/abril de 1964, iniciou-se uma onda persecutória contra aqueles que estavam de alguma forma ligados ao governo
João Goulart, bem como indivíduos que tivessem tomado parte em organizações classificadas como subversivas pelo movimento que chegara ao
poder (FRAGOSO: 1984). Durante o governo Castelo Branco, a Constituição ainda não havia sido formalmente revogada – embora submetida
ao arbítrio dos militares por meio do AI-1, como veremos. A Lei de Segurança Nacional vigente era aquela aprovada em 1953, pensada e debatida durante o período democrático (1946-1964) que antecedeu o regime
militar. Tal lei foi redigida por um Delegado de Polícia Política, e teve
como principais defensores os deputados da UDN e da ala mais a direita
do PSD (REZNIK: 2004), ou seja, os políticos alinhados aos EUA, defensores de investimentos estrangeiros e contrários a políticas e leis trabalhistas (FERREIRA e DELGADO: 2003). Aprovada sob a presidência de
Getúlio Vargas, a Lei de 1953 permitiu a repressão ao Partido Comunista,
bem como aos sindicatos e movimentos sociais considerados sob influência comunista (REZNIK: 2004), porém, dentro dos limites permitidos
pela Constituição de 1946 e pelo regime democrático vigente.
E foi justamente pelas limitações impostas pela Constituição de
1946 que o Ato Institucional fora editado. Os governos militares atribuíam a si uma vocação revolucionária destinada a modificar o status
quo, concentrando todos os poderes e funções do Estado, inclusive na
criação do direito (BORGES, 2007: p. 26,27). O texto do primeiro Ato
Institucional foi por redigido por Francisco Campos, responsável pela
Constituição de 1937 - que amparava a Ditadura do Estado Novo - e
partícipe das conspirações contra Goulart3. Por meio do Ato, “Organizando uma caça as bruxas a supostos comunistas”, os militares colocaram a
Constituição de 1946 sob a autoridade do movimento político que se au-

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

255

toproclamava revolucionário (PEREIRA: 2010, p.51) e, por isso, dotado
de Poder Constituinte. Assinado pelos ministros do Exército (Arthur da
Costa e Silva), da Marinha (Augusto Hamann Rademaker Grünewald) e
da Aeronáutica (Francisco de Assis Correia de Melo), assim estabelecia
o Ato Institucional:
“A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder
Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela
revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do
Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o
governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente ao Poder
Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja
limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os Chefes
da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e
ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu
nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único
titular (...)”.4
Por meio do AI-1, foram cassados os mandatos de 41 deputados e
dos políticos mais proeminentes da oposição, como João Goulart, Leonel
Brizola, Luís Carlos Prestes e Miguel Arraes, além de desembargadores,
economistas, ministros e outras personalidades. As liberdades políticas
previstas na Constituição de 1946 – teoricamente, ainda vigente - tornaram-se letra morta da lei, e no AI-1 já estavam classificados os criminosos
políticos segundo os termos dos militares autoproclamados Revolucionários: “comunistas purulentos” que “já se havia infiltrado não só na cúpula
do governo como nas suas dependências administrativas”.
O quadro foi agravado pelo segundo Ato Institucional, de outubro
de 1965, que transferia os julgamentos referentes a Lei de Segurança Nacional de 1953 à Justiça Militar, submetendo civis a este tipo de tribunal
(Art. 8°, §1°)5. Além disso, estabelecia-se a eleição indireta para a presidência da República e a dissolução de todos os partidos políticos então
existentes, bem como ao presidente o poder de instaurar estado de sítio
por 180 dias sem consulta prévia ao Congresso, intervir nos estados da
federação, decretar o recesso do Congresso, demitir funcionários civis e
militares “incompatíveis com a revolução”, além de emitir atos complementares e baixar decretos-leis sobre “assuntos de segurança nacional”6.
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Mas os dois primeiros Atos Institucionais não foram suficientes para os
militares mais radicais que formavam o novo governo. Apesar da distinção entre “moderados” e “linha dura” ser artificial por demais, como alerta Carlos Fico (2011), e de ter existido uma esquerda castrense que, como
afirma Carloni (2007), foi perseguida logo após o golpe, podemos neste
caso falar em uma ala mais radical, que defendia o endurecimento ainda
maior do regime, em contraposição aos militares da “Sourbonne” que
planejavam então a reabertura (BORGES: 2007; SILVA: 2007). Para esta
ala mais radical, a Segurança Nacional estava realmente em grave risco,
e o país deveria preparar-se para eliminar o inimigo interno na forma do
comunismo revolucionário, que planejava ações de guerrilha (D’ÁRAUJO, SOARES7 CASTRO: 1994).
De outro lado, para uma parte da esquerda, aquele seria, de fato,
o momento para a revolução por meio de ações armadas. Divergências
no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e com a linha adotada por este
levaram à criação da Organização Revolucionária Marxista Política Operária (ORM-POLOP) em 1961, e à reorganização do partido Comunista
do Brasil (PCdoB) em 19627. Estas divergências se davam justamente
pela não aceitação do posicionamento do PCB, que pretendia formar uma
Frente Única junto aos setores progressistas e à burguesia nacional em
prol do desenvolvimento nacional, buscando melhorias para a classe trabalhadora por meios legais de mobilização e participação política. Pelo
contrário, tanto a ORM-POLOP quanto o PC do B consideravam que
aquele era o momento da revolução e da organização das classes populares, com suas respectivas organizações (Polop ou PC do B) se tornando
a vanguarda destas classes. (REIS: 1990). As prisões, exonerações e cassações ocorridas a partir – mas não somente - do AI-1 deram argamassa
para sua interpretação de que aquele era o momento de agir como uma
vanguarda que, pegando em armas e enfrentando os militares, inspiraria o
próprio povo a estabelecer um governo popular.
Contudo, isto não esgota a questão no tocante a legalidade da Ditadura e a consequente criminalização política dela decorrente. Carlos Fico
(2017) adverte acerca de uma possível atitude pueril de buscar os “culpados” pela violência, alegando que foram os militares ou os comunistas
quem primeiro atacaram ou reagiram. O que teria se dado foi um processo
de retroalimentação, na medida em que o recrudescimento do regime in-
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centivou jovens estudantes a ingressarem na luta armada a partir de 1968,
e que a luta armada serviu de argumento para a expansão do aparato de
repressão política a partir de então. Não obstante, e partido desta mesma
advertência de Fico, nada indica que os militares seriam mais brandos
sem a oposição armada da esquerda, como demonstra os atentados praticados pela chamada “linha dura” antes do AI-5 e ao final dos anos 1970.
Ademais, o regime que se estabeleceu a partir de 1964 carecia de legitimidade8: derrubou um presidente eleito e submeteu a Constituição vigente ao arbítrio dos militares por meio do AI-1, violando-a até a criação
de uma nova Constituição em 1967. Isto torna o regime incompatível com
o Estado Democrático de Direito estabelecido no Brasil a partir de 1946,
desmantelado pelos Atos Institucionais e pela nova Constituição de 1967,
fatos que independem da aceitação da retórica dos militares de que se
tratou de uma reação contra um totalitarismo comunista que se instalaria
no Brasil: citamos novamente Fragoso (1981) com relação ao fato de que
criminalizar a posição política é incompatível com a democracia.
Isto se reflete nos indivíduos e segmentos atingidos pela arbitrariedade dos militares em cada momento da Ditadura. A despeito da memória
invocada pelos militares ser a de apoio popular e de uma ameaça comunista que impunha a intervenção castrense como necessária (D’ARAÚJO,
SOARES E CASTRO: 1994), fato é que o regime foi contestado desde o
início e em várias frentes: sindicatos, estudantes, advogados, setores da
Igreja Católica e jornalistas. É bem conhecido e documentado que, contra
todos os estes segmentos - e não exclusivamente contra guerrilheiros armados - houve dura repressão por parte do regime (ARNS: 1985).
Entre as esquerdas, apesar dos debates acerca da violência como estratégia para tomada do poder antecederem até mesmo o próprio golpe de
1964, o fato é que as ações armadas somente começaram em 1968-1969.
Procurava-se, nestes meios, compreender as razões que levaram a uma
vitória tão acachapante por parte das elites e dos setores conservadores da
sociedade, e nesta busca houve uma série de dissidências dentro do PCB
- em São Paulo com Carlos Marighella e a Ação Libertadora Nacional
(ALN), no Rio de Janeiro com a criação do PCBR (Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário) e em Porto Alegre com o POC (Partido Operário Comunista) – da POLOP – com a criação da COLINA (Comandos
de Libertação Nacional) em Minas Gerais e a VPR (Vanguarda Popular
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Revolucionária) em São Paulo – e do PC do B – com a criação do PCR
(Partido Comunista Revolucionário) no nordeste e a ALA vermelha (PC
do B- AV) a partir de vários estados. Apesar opção pela luta armada por
parte destas dissidências, todo este processo levou aproximadamente de
1965 a 1968 (REIS: 1990).
Observa-se, por esta breve exposição, que a esquerda não conseguiu
se articular rapidamente após o golpe de 1964 e sequer obteve consenso
em suas decisões. Por outro lado, se igualmente não podemos falar num
amplo consenso entre os militares no tocante a Ditadura, a tomada do
poder e o endurecimento do regime não tardariam nem cessariam no decorrer da década de 1960, pois o Estado Democrático de Direito já havia
sido violado pelo AI-1. Os Atos Institucionais tinham caráter temporário, eram “excepcionais”, e acabaram não permitindo a normalização do
regime no sentido de sua juridicidade constitucional. Buscava-se, desta
forma, incorporar na Constituição rigorosos mecanismos de controle que
tornassem desnecessários os Atos Institucionais. A despeito desta pretensão, os Atos Institucionais nunca foram abandonados até 1969, representando retornos às “fontes revolucionárias” a fim de reabrir temporadas de
punições. Neste bojo, onde as fases de excepcionalidade alternavam-se
com tentativas de institucionalização do regime, surgiam novas Leis de
Segurança Nacional (FICO: 2017: p.58-59).
3. LEIS DE SEGURANÇA NACIONAL: ESTABELECENDO
O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO POLÍTICA
Como colocado, a Doutrina de Segurança Nacional preconizava a
instalação de um Estado forte, preparado e empenhado numa guerra total
e permanente contra o Comunismo. As Leis de Segurança Nacional que
foram redigidas e impostas neste período estavam alicerçadas neste projeto de nação, e foi a partir desta ideologia que se criminalizou a oposição
política. Falamos, portanto, do processo de seleção de bens a serem protegidos e de comportamentos estabelecidos como ofensivos a estes bens,
tipificados penalmente (BARATTA, 2002, p.161). Vejamos como se deu
este processo. 					
O regime se endureceu ainda mais a partir de 1967, com a chegada
de Costa e Silva a presidência. Naquele ano, foi promulgada uma nova
Constituição, prevista pelo Ato Institucional n°4 - decretado por Castelo
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Branco ainda em 1966. Também em 1967 foi estabelecida uma nova Lei
de Segurança Nacional, acentuadamente mais rigorosa que a de 1953.
Nela já se previa a “guerra psicológica adversa” e “guerra revolucionária
subversiva”9, estabelecendo penas para tentativas de submeter o território brasileiro a potências estrangeiras (art.5, reclusão de 5 a 20 anos),
provocar guerra ou atos de hostilidade ao Brasil (art. 6, reclusão de 5
a 15 anos), sabotagem (art.10, reclusão de 4 a 12 anos), propaganda de
ideias “incompatíveis com a constituição” (art.11, reclusão de 1 a 5 anos),
espionagem (art. 13, reclusão de 1 a 10 anos), divulgar notícias que colocassem em perigo o “bom nome, a autoridade ou o crédito do Brasil”
(art. 14, detenção de 6 meses a 2 anos), tentar submeter a ordem política
brasileira objetivando ditadura de classe (art. 21, reclusão de 4 a 12 anos)
e promover insurreição armada ou tentativas de mudança na Constituição
(art. 22, reclusão de 5 a 20 anos).
Mas a lei de 1967 não foi considerada rígida o suficiente para a ala
mais radical dos militares, que chegara ao poder com Costa e Silva. Assim, agravando ainda mais o quadro, e considerando a retroalimentação
entre a oposição das esquerdas e o recrudescimento do regime, em 13 de
dezembro de 1968 foi decretado o Ato Institucional n° 5. Sua autoria foi
de Luís Antônio da Gama e Silva, jurista, reitor da USP e colaborador do
regime militar, no qual foi Ministro da Justiça de 1967 a 196910. O AI-5,
como se sabe, concedia poderes ao presidente da República para decretar
recesso no Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios sem as
limitações previstas na constituição, cassar mandatos eletivos e suspender por dez anos direitos políticos de quaisquer cidadãos. Além disso, a
garantia legal do habeas corpus estava suspensa em casos de crimes por
motivação política11.
Este recrudescimento do regime cristalizou-se juridicamente em setembro de 1969, quando uma nova Lei de Segurança Nacional foi decretada. Esta acentuou ainda mais as punições ao crime político, instituindo
prisões perpétuas e mesmo a pena de morte em certas situações para casos
de espionagem (art. 15), sabotagem (art.11) ou atos de guerra e hostilidade contra o Brasil (art.8). Instituía também a majoração das penas
referentes aos crimes de organização e de propaganda consideradas subversivas, o cerceamento de direitos de defesa no processo, com a previsão
de prisão cautelar passível de decretação pelo encarregado do inquérito,
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e a manutenção da incomunicabilidade pelo prazo de 10 dias (BERNER
e BOITEUX: 2015, p.75). Particularmente reveladores eram os artigos
23 e 24, que, como os artigos 21 e 22 da lei de 1967, previam punição
para tentativas de subversão a ordem política do país estabelecendo “ditadura de classe, de partido político, de grupo ou indivíduo” (art. 23) ou
promovendo “insurreição armada” tentando “mudar, por meio violento,
a Constituição, no todo ou em parte, ou a forma de govêrno por ela adotada” (art. 24). As menções a “ditadura de classe” e “insurreição armada”
– esta, punível com prisão perpétua ou mesmo morte – deixam claro ser
destinada a movimentação política da ala mais radical da esquerda.
Assim, a Lei de Segurança Nacional de 1967 foi substituída por outra ainda mais grave, em março de 1969. Classificada como draconiana
por Heleno Fragoso, caracterizava-se pela fiel incorporação da Doutrina
de Segurança Nacional, o que transparecia “nas definições inúteis e vazias contidas nos artigos 2° e 3° e seus parágrafos”. Estes artigos definiam
a Segurança Nacional a partir dos “objetivos nacionais”12 que, segundo o
texto legal, compreendiam “a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva”. Tal definição, expõe Fragoso, é desprovida de conteúdo por ser imprecisa e absolutamente
indeterminada, na prática criando uma mística de Segurança Nacional
como algo relativo aos mais importantes e transcendentais interesses do
Estado. Ao fim e ao cabo, os antagonismos dos quais a Lei fala “não poderiam configurar-se jamais através de qualquer manifestação contrária
ao que se afirma serem objetivos nacionais. Os antagonismos são típicos
de regimes democráticos. Só as ditaduras não os toleram” (FRAGOSO:
1980, p. 16-23).
Já na segunda metade da década de 1970, as ações armadas por parte
das esquerdas estavam amplamente derrotadas, o que não impediu que
os grupos mais radicais ligados ao regime prosseguissem com atentados
e violência (FICO: 2017). Não obstante, no contexto do processo de liberalização política iniciado por Geisel, “com seu processo de distensão
política e com medidas de um passo à frente e outro atrás” (BORGES:
2007, p.40), uma nova Lei de Segurança Nacional foi instituída, em 1978.
Tratava-se de um contexto de desgaste do regime e do processo de abertura “lento, gradual e seguro”, iniciado por Geisel e conduzido por Figueiredo. Isto se nota pela ausência de crimes puníveis com pena de morte ou
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prisão perpétua, sendo a pena de prisão por 30 anos a punição mais grave
encontrada - como no caso dos artigos 6, 7, 8, 9 §2 e 22, por exemplo.
Não obstante, ainda se tratava da cristalização da Doutrina de Segurança Nacional em forma de lei penal, reprimindo a manifestação de pensamento e punido criminalmente exercício de greve13 (BERNER e BOITEUX: 2015). É bem verdade que a Lei de Segurança Nacional de 1978
delineava mais nitidamente o conceito de Segurança Nacional, indicando
os principais objetivos nacionais (artigo 2°, par. único)14. Tais definições,
contudo, ainda eram vazias de conteúdo jurídico “(...) dada a amplitude
e indeterminação da maioria desses objetivos” (FRAGOSO: 1980, p.53).
Em 1983 o Congresso Nacional decretou a ultima versão da Lei de
Segurança Nacional produzida durante a Ditadura. Trata-se também da
atual lei vigente. Pela primeira vez que se utiliza o termo Estado de Direito (art.1), termo que não encontramos sequer na Lei de Segurança Nacional de 1953. Verifica-se que as penas no tocante as infrações que também
constam nas Leis de Segurança Nacional anteriores se apresentam ligeiramente mais brandas em comparação com a Lei de 1978 e acentuadamente mais brandas em comparação com a Lei de 1969, não constando,
na versão de 1983, nenhuma menção a prisão perpétua ou pena de morte.
Assim, observando as Leis de Segurança Nacional vigentes durante a Ditadura, notamos um endurecimento cada vez maior entre 1953 –
quando o país ainda vivia em um contexto democrático – e 1969. As
penas foram se tornando mais rigorosas, a pena de morte foi instituída
e as liberdades individuais atingidas primeiro pelos Atos Institucionais,
depois pela nova Constituição de 1967 e, finalmente, pela draconiana Lei
de Segurança Nacional de 1969. A partir da segunda metade da década de
1970, com o regime desgastado, os militares procuraram regular a transição para a democracia, evitando também “revanchismos”, ou seja, os
julgamentos dos crimes cometidos pelos órgãos de segurança (SILVA:
2007). Isto levou a um lento abrandamento da Lei de Segurança Nacional
em 1978 e, depois, da sua versão vigente até hoje, a de 1983.
Contudo, por outro ângulo, se a rigidez das punições variaram conforme a intensidade da Ditadura, uma certa homogeneidade pode ser destacada. Nas Disposições Preliminares das Leis de Segurança Nacional de
1967, 1969 e 1978, a Segurança Nacional era assim definida:
Art. 1º Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela

262

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

segurança nacional, nos limites definidos em lei. Art. 2º A
segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos
nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos15. Art. 3º A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra
psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva.
Citamos novamente Fragoso (1980) quanto a nebulosidade e indeterminação do conceito de Segurança Nacional aplicado nestas Leis.
Observe-se, que nas versões de 1953 e de 1983, estas Disposições Preliminares estão ausentes, sendo que lei de 1953 fora formulada na vigência
do Estado Democrático de Direito solapado pelo golpe de 1964, enquanto
a lei de 1983 fora estabelecida num contexto de transição para um novo
contexto democrático. Percebe-se como a Doutrina de Segurança Nacional, formulada pela ESG, inseriu-se nas Leis que classificavam os crimes
contra o regime. Assim, a segurança interna poderia ser ameaçada por
“pressões antagônicas”, por uma “guerra psicológica adversa” que usava
de propaganda para “influenciar ou provocar opiniões, emoções, atitudes
e comportamentos de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos,
contra a consecução dos objetivos nacionais” e por um conflito interno
na forma de uma guerra revolucionária “geralmente inspirado em uma
ideologia ou auxiliado do exterior, que visa à conquista subversiva do poder pelo contrôle progressivo da Nação” - evidente alusão ao movimento
comunista nacional e internacional. Em todos estes casos, o alcance das
metas estabelecidas pelos militares para o Brasil, ou seja, a “consecução
dos objetivos nacionais” estaria sob ameaça.
Neste sentido, o crime político, enquanto criminalização da oposição ao projeto político estabelecido pelo Estado, variou menos em sua
classificação geral do que na gravidade que lhe foi atribuída. Esta variação de gravidade se deu de acordo com o momento histórico pelo qual
passava o regime: instituiu penas cada vez mais duras do momento do
golpe até a chegada ao poder por parte da ala mais radical com Costa e
Silva - quando a ideia de que a “revolução” deveria ser permanente venceu a posição dos partidários de Castelo Branco de que ela deveria ser
somente transitória - e abrandaram-se conforme os governos militares se
desgastavam a partir da segunda metade da década de 1970 com Geisel e
Figueiredo – na reversão do processo “revolucionário” (BORGES, 2007,
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p.22). No que toca a criminalização em si, havia certa homogeneidade na
classificação: criminoso político era quem se opunha aos objetivos nacionais da nação, definidos pela Segurança Nacional por um “harmonioso
processo de interação entre o povo e a elite dirigente” alegado pelos seus
formuladores (BORGES: 2007, p.30,31). Estes objetivos, resumidamente, vinham a ser o alinhamento político aos Estados Unidos, o combate ao
comunismo e o desenvolvimento econômico dentro do bloco capitalista
e ocidental. Propostas alternativas para o país, mesmo que apresentadas
pacificamente, eram antagonismos a estes objetivos, ameaçando a segurança do país.
4. PREPARANDO-SE LEGALMENTE PARA A GUERRA: A
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE TERRORISMO
Esta forma de criminalização se percebe especificamente na tipificação do crime de terrorismo. Como já mencionamos, o termo é vago
e carece de definição consensual no campo do direito, servindo mais a
interesses políticos do que à definição de um ato (FRAGOSO: 1981).
Ao fim das contas, a dificuldade de definição de terrorismo está mais na
consequência dos atos e no veto a extradição do que especificamente no
caráter ontológico do delito (PAMPLONA: 2011).
Esta imprecisão no que vem a ser terrorismo, camuflada pelos seus
usos políticos, aplicados como se fossem auto-evidentes, encontra-se nas
definições distintas do termo tanto por parte dos grupos que optaram pela
luta armada quanto do regime estabelecido pelos militares. Da parte da
esquerda, ninguém menos que Carlos Marighela definia as ações armadas
contra a Ditadura como terrorismo, buscando atribuir-lhe sentido positivo. Dizia, em seu famoso manual de guerrilha que, naquele contexto, ser
“(...) ‘violento’ ou um ‘terrorista’ é uma qualidade que enobrece qualquer
pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado
na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades”
(MARIGHELA: 1969).
Assim, por esta ótica, o terrorismo seria uma das ferramentas da luta
contra um regime que se considerava tirânico e opressor, consistindo-se
em usar bombas e incêndios neste tipo de confronto. Tal apropriação do
termo não foi uma criação de Marighela, pois já era utilizado desde século XIX na Europa referindo-se as ações patrióticas por parte de anarquis-
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tas, de resistência contra invasores ou tiranos e, no século XX, as guerras
de libertação nacional contra domínio colonial, como aquelas ocorridas
na Argélia, Chipre e Kênia (FRAGOSO: 1981).
Sem surpresa, os legisladores que formularam as Leis de Segurança
Nacional se apropriaram do termo “terrorismo” de forma diferente. Esta
apropriação do termo é fundamental para se compreender os processos
de criminalização na Ditadura, posto que a legislação é produzida a partir
dos grupos dominantes (AGUIAR: 1980), e a criminalidade, desprovida
de caráter ontológico, trata-se de uma realidade social estabelecida através do processo de criminalização, que é efetuado pelos grupos que têm
o poder de influir neste processo (BARATTA: 2002, p.119). Assim, eram
eles - os legisladores alinhados ao regime - que detinham o poder de definir como e quais atos seriam criminalizados.
Note-se, antes de tudo, que o termo “terrorismo” não constava na
Lei de Segurança Nacional de 1953. Foi inserido pela primeira vez na Lei
de Segurança Nacional de 1967 (art.25), a primeira instituída pelos militares a partir da Doutrina de Segurança Nacional. O termo surge novamente na Lei de 1969 (art. 28) e na de 1978 (art. 26). Em nenhum destes
artigos o “terrorismo” é definido de forma clara e delimitada: na verdade,
sequer é definido, mas colocado numa lista que incluí “massacre, devastação, saque, roubo, seqüestro, incêndio ou depredação, atentado pessoal
(e) ato de sabotagem”. Analisando o uso destes termos vagos e estranhos
ao vocabulário jurídico na Lei de Segurança Nacional de 1969, Fragoso
conclui tratar-se de uma descrição grosseira, repleta de termos militares
como “devastar”, “depredar” e “atentado pessoal”, os quais eram desprovidos de qualquer definição jurídica (FRAGOSO: 1981, p. 98). Tratou-se
de levar a guerra interna também para o campo jurídico, na medida em
que a Doutrina de Segurança Nacional “reside no enquadramento da sociedade nas exigências de uma guerra interna, física e psicológica, de característica anti-subversiva contra o inimigo comum. A partir deste ponto de vista, a Doutrina converte o sistema social em sistema de guerra”
(BORGES, 2007: p. 29).
Ou seja, enquanto para Marighela o terrorismo consistia em violência pretensamente heroica e patriótica contra um Estado opressor, para os
ideólogos da Doutrina de Segurança Nacional o termo era auto-evidente
e relacionado a palavras de efeito como “devastar” e “massacrar”. Desta
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forma, ocultava-se deliberadamente o fim de agir do criminoso político
em questão, ou seja, o fato de que ele lutava contra o regime. Este fim
de agir dos guerrilheiros era claro e jamais foi por eles ocultado: pelo
contrário, sua luta contra o regime era divulgada na expectativa de obter
o apoio popular, na medida em que, para eles “(...) a ênfase recaia sempre
nas expectativas delirantes a respeito da capacidade de luta ‘das massas”
(REIS, 1990, p.63). Ou seja, acreditavam que a violência contra o regime seria compartilhada pelo povo, que lutaria a seu lado diante destes
atos. A luta armada era considerada, inclusive, uma forma de propaganda,
pois, segundo Marighela: “Estas ações, feitas com determinados e específicos objetivos, inevitavelmente se fazem material de propaganda para
o sistema de comunicação das massas” (MARIGHELA: 1969). Por seu
turno definição legal estabelecida pelos militares, na qual a classificação
de terrorista é alguém que “devasta saqueia, assalta, rouba, sequestra, incendeia, depreda e massacra”16, torna criminosos com objetivos políticos
expressos – opor-se ao regime e ao Estado – num criminoso sem definição clara, um “terrorista” no sentido mais simplório de “causar terror”.
Assim, este processo de criminalização deslocou o caráter autoritário da legislação - condenável pela perspectiva liberal e iluminista, segundo Fragoso - e classificou opositores políticos como inimigos de toda
a sociedade. O inimigo político então não era alguém usando a violência
como instrumento de luta da mesma forma que o Estado também o fazia,
por meio de seus órgãos de segurança. O poder de criminalizar tornou a
somente a violência do regime legitima, e a violência do oponente do regime, criminosa. Esta violência da esquerda, sobretudo quando vitimava
humildes vigilantes de bancos ou soldados, era amplamente difundida
nos meios de comunicação, gerando o resultado inverso pretendido pela
luta armada:
“(...) Tais fatos ganhavam estrondoso alarde na imprensa e
na televisão e fomentavam a animosidade da opinião pública
aos ‘terroristas’ (assim apontados somente os de esquerda).
Já o que ocorria nas câmaras de tortura dos órgãos policiais
tinha o encobrimento do silêncio e ficava ignorado pela população. No escuro da clandestinidade, os dirigentes revolucionários se afundavam no engano fatal de que a justeza de
sua causa, a audácia de seus feitos e a difusão de suas proclamações lhes garantiriam o apoio das massas oprimidas”
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(GORENDER, p.158).
Assim, o terrorismo, vago em definição, foi uma construção que visou não somente reprimir a oposição, mas também legitimar esta repressão, posto que o terrorista em questão não era classificado como inimigo
do regime – o que de fato ele era, e o era de forma explícita – mas como
inimigo de toda a sociedade. Esta classificação ficava exposta nos cartazes de “Terroristas Procurados” publicados pelo regime, nos quais os criminosos políticos, que “assaltaram, roubaram e mataram país de família”
surgiam em fotografias sob os dizeres “ajude a proteger sua própria vida
e a de seus familiares”17.
5. O CRIME POLÍTICO NOS TRIBUNAIS DA DITADURA
Abordamos, até aqui, como a Doutrina de Segurança Nacional estabeleceu os vagos padrões para criminalizar a oposição, imprecisão esta
observada também na tipificação do terrorismo. Entretanto, como alerta
Baratta (2002, p.129) o processo de criminalização não se dá somente nas
formulações das leis, mas também nas formas de aplicação destas leis.
Neste sentido, cabe questionar como os tribunais trabalharam com esta
cristalização em lei da Doutrina de Segurança Nacional e, num sentido
mais amplo, qual foi a atuação dos tribunais na Ditadura com relação aos
crimes políticos.
Para Anthony Pereira (2010) o aparato do Judiciário teria sido “preservado”, tendo seu funcionamento aparentemente normal durante a Ditadura. Isto porque haveria um elevado grau de consenso no Brasil – caso
distinto das ditaduras argentina e chilena - entre as elites civis-militares e
o próprio Poder Judiciário. Entretanto, consideramos necessário avançar
nesta questão. O estudo das Ditaduras demanda compreender como os
blocos de poder dentro do Estado assumem a agenda do regime e trabalham nesta direção e, por outro lado, como também surgem formas de
resistência a esta agenda (SILVA: 2010).
Assim, se por um lado pode-se falar em um consenso entre os juízes
e as elites militares (PEREIRA: 2010) ou num bacharelismo conservador por parte dos juízes (BARILE: 2006), também deve-se ressaltar a
postura legalista e garantista de alguns daqueles juízes como forma de
resistência ao uso da Justiça enquanto instrumento de repressão. Nos primeiros anos da ditadura, o comportamento dos juízes parece ter sido mais
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conservador, progressivamente se tornando mais cooperativo e comprometido com o regime. Neste sentido, a preservação do Judiciário e de
uma aparente legalidade se devia também a um comportamento “inercial” dos Juízes, a maioria deles legalistas e liberais, que continuaram a
aplicar o direito como se não se estivessem sob uma ditadura. Por outro
lado, pelo menos até 1969, o Supremo Tribunal Federal teria tido uma
postura atuante e garantista, por meio das concessões de habeas corpus
(BERNER e BOITEUX: 2015 p.131). Não sem consequências. Magistrados foram aposentados ou removidos compulsoriamente, inclusive alguns membros do Supremo Tribunal Federal, como foi o caso de
Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Victor Nunes Leal. Além disso,
com o AI-5, as garantias constitucionais do exercício da magistratura de
forma independente (inamovibilidade, vitaliciedade e estabilidade) foram
suprimidas. É importante registrar que a adesão do Judiciário ao regime
apenas eventualmente era ideológica, mas também poderia ser pautada
por interesses individuais de autoconservação e preservação da própria
condição de juiz, já que na ditadura os magistrados poderiam se tornar
alvo de perseguições e cassações (BERNER e BOITEUX: 2015).
De fato, os órgãos de Informação do regime, que já vinham sendo
estabelecidos desde 1964, monitoravam os juízes que de alguma forma
fossem obstáculos ao projeto posto em prática. Além do SNI, o Centro
Informações do Exército - CIE - e o Centro de Informação da Marinha
– Cenimar – produziam informações sobre as formas de recrutamento
dos juízes-auditores, os principais casos que julgaram e se a decisão que
tomavam era considerada favorável ou contra aos “interesses da Revolução”18. As punições possíveis eram aposentadoria, banimento, cassação
de aposentadoria, cassação de disponibilidade, cassação de mandato,
confisco de bens, demissão, destituição de função, dispensa de função,
disponibilidade, exoneração, rescisão de contrato, suspensão de direitos
políticos e transferência para a reserva. No caso especifico dos juízes auditores, as penas mais comuns eram transferência para outras auditorias e
a aposentadoria (BARCELOS E CÔRREA: 2015).
Mas não bastou aos órgãos de Informações perseguir os juízes que
não atuassem conforme a ideologia proposta pela “Contra-Revolução”
de 1964. Regimes ditatoriais tendem a estabelecer Tribunais de Exceção,
cuja função é a de exercer a violência estatal quando o poder de convenci-
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mento por parte do regime - através de seu discurso e propaganda - falha.
Tal violência, exercida por meio de ritos jurídicos, é travestida de legalidade e visa conferir respeitabilidade à ação distributiva da violência por
parte do Estado (SILVA: 2010: p. 62-65). Isto porque os ritos jurídicos
- como os demais ritos sustentados por mitos os quais lhe preenchem de
significado - tem o poder de transformar as palavras em realidade, tornando-as socialmente aceitas. (AGUIAR: 1980, p.19-21). Noutros termos,
submeter o inimigo do regime a um tribunal tem a função de deslegitimar
a causa deste opositor. É assim que os tribunais nas Ditaduras operam
também coerção por meio do medo, na medida em que inibe a oposição
ao Estado devido ao temor que cidadãos desenvolvem de serem submetidos a estas cortes. (SILVA: 2010: p. 62-65).
No caso da Ditadura de 1964, o regime não estabeleceu um Tribunal
de Exceção específico para lidar com o crime político – o que se deu,
por exemplo, em 1936, um ano antes da Ditadura do Estado Novo. Entre
abril de 1964 e outubro de 1965 – quando foi decretado o Ato Institucional número 2 – o Supremo Tribunal Federal ainda mantinha alguma
independência aplicando a legislação vigente, tendo a Justiça Militar um
papel reduzido no que tocava ao julgamento de crimes políticos. Não
obstante, esta atuação do STF teria sido considerada por demais branda
pelos militares que, por meio do AI-2, ampliou a competência da Justiça
Militar para o julgamento de crimes contra a Segurança Nacional. O AI2 também impôs a necessidade de prévia análise pelo Superior Tribunal
Militar no caso de pedidos de habeas corpus por parte de acusados de
crimes contra a Segurança Nacional antes que fossem julgados pelo STF,
e extinguiu o foro privilegiado para os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional de 1953 – então, ainda vigente. Com isto, o governo militar, que não confiava na Justiça Comum, controlava as investigações e os
processos contra os opositores políticos (BERNER e BOITEUX: 2015,
p.72, 73). Como afirma Heleno Fragoso: “não bastava só mudar a lei, mas
também os juízes que deviam julgá-la.” (1984, p. 12).
A Justiça Militar mostrou-se uma corte alinhada ideologicamente
com o novo regime em detrimento das garantias e direitos estabelecidos pela Constituição de 1946. Isto se percebe nos primeiros processos
iniciados após o Golpe de 1964: as sentenças eram emitidas baseadas
na reprovação a João Goulart e sua ligação ao comunismo, elogiando a
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“revolução”, e exaltando os militares como “salvadores da pátria” ou “defensores da nação contra a ameaça comunista” (BERNER e BOITEUX:
2015, p.121-127).
Por exemplo, na Ação Penal n. 1574/6419, 28 pessoas - civis e militares - foram acusados de por em prática “doutrinação política e ideológica de regime político e social contrário à ordem legal e constitucional”
junto a sargentos do Exército. Esta doutrinação teria se dado por meio de
reuniões, panfletagens e manifestos, ocorrendo antes do golpe de 1964:
tratava-se, segundo a acusação, de suposta realização de um plano de
contra-revolução subversivo e da formação da “Frente de Mobilização
Popular” por parte dos réus civis que incitaram e aliciaram os réus militares. Na sentença, decidiu-se por unanimidade pela procedência parcial
da denúncia, sendo oito dos acusados condenados pela prática dos crimes
de aliciamento e incitamento, conforme o art. 33, I e IV do Decreto – lei
nº 314/67. O tribunal entendeu que o material utilizado pelo grupo, bem
como sua “participação numa organização espúria” na qual congraçavam
“jornalistas, estudantes, comunistas e Sargentos” se constituía em “mais
do que prova da existência de aliciamento para ser a própria subversão
praticada pelos réus”20. Na mesma sentença, a vida pregressa dos acusados é levada em consideração enquanto fator direto para a sua criminalização: “(...) os réus são sobejamente conhecidos, como também as suas
tendências doutrinárias políticas esquerdistas”21.
A ideia de que o comunismo internacional ameaçava ao Brasil e
estava infiltrado no país se mostrava bem ancorada nas decisões tomadas
pela Justiça Militar. Russos, cubanos e chineses eram suspeitos de serem
agentes comunistas na causa de seus países: de fato, fazer cursos em países como a China bastava como indício para determinar a periculosidade
de alguém como terrorista22. Isto se nota na acusação descabida de nove
chineses que tinham vindo ao Brasil em no início da década de 1960 para
um intercâmbio cultural. Presos após o Golpe de 1964, nenhuma prova
foi encontrada de que se tratavam de agentes do governo chinês, pelo
contrário (GUEDES e MELO: 2014). Contudo, para os juízes, não havia
duvidas de que os chineses eram subversivos, ligados a desprezíveis organizações e culpados por “cubanizar” o país “democrata, cristão e liberal”.
(...) a prova dos autos é maciça e tranquila para demonstrar
as atividades subversivas dos réus chineses e alguns brasilei-
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ros, mais tranquila no entanto é a convicção de muita gente
do ambiente brasileiro, ao tempo em que desenrolaram os
fatos a subversão então era total e o governo preparava escancaradamente a cubanização (sic) do pais. As mais espúrias e desprezíveis organizações estavam mobilizadas para
realizar a sinistra tentativa de subversão de nossa democracia cristã e liberal e substituí-la pelo comunismo materialista
e totalitário...23
Esta internalização e expressão do discurso ideológico utilizado na
ditadura não se restringiu aos processos logo após o Golpe de 1964. Na
Ação Penal 8.216/ de 196524, 35 pessoas ligadas a POLOP foram acusadas
na 1ª Auditoria da Marinha da 1ª CJM de motim e revolta, aliciação e incitamento, deserção, receptação, crime contra a administração da justiça,
desmembramento ilícito, tentativa de supressão da independência do Brasil, tentativa de subversão, associação prejudicial à segurança nacional,
agrupamento perigoso à segurança nacional, posse ilícita de armamentos
e agrupamento paramilitar. A acusação baseava-se nos artigos 33, 130,
132, 133, 134, 169, 208 e 260 do Código Penal Militar e no artigo 2º,
incisos II, III e IV, 7º, 9º, 10, 16, 24 e 40, da Lei nº 1.802, de 1953. Na
sentença do julgamento em 1 instância, os juízes reverberavam o discurso
“revolucionário” de ameaças contra as instituições democráticas por parte dos opositores do regime:
“Neste processo verifica-se que as organizações que agiam
ostensivamente na derrubada das instituições democráticas depois de 31 de março de 1964, passaram a atuar sob
clandestinidade muito bem esquematizada, como consta no
quadro de fls, contando com a participação de grupos, tidos como intelectuais, atuando de acordo com a concepção
marxista. Dentro desta diretiva, constituíram-se núcleos de
formas várias de luta”.
Em 1971, 12 pessoas foram acusadas de provocação de guerra e
agrupamento paramilitar na Ação Penal 260/7125. Tratava-se de um grupo
ligado a Ação Libertadora Nacional. Dentre eles, seis foram sentenciado
pela 8° CJM em Belém do Pará a 2 anos de reclusão e dois deles a 1 ano.
Nenhum teve direito a habeas corpus. A defesa tentou alegar que havia
diferença entre as intenções e a atividade política considerada subversiva,
e o ato de provocação de guerra e guerrilha em si. Rejeitando o argumento da defesa, os juízes buscaram casos históricos nos quais um grupo
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subversivo teria sido capaz de levantar o povo contra o regime, sendo o
primeiro e mais contundente exemplo a Revolução Russa. Declarou-se
na sentença:
“A subversão pode ou não antecipar as guerrilhas e muitas
vezes coexiste paralelamente com elas, como o caso da Revolução Russa de 1917, quando os bolshevikis se infiltraram na
Revolução vitoriosa dos menshevikis através de propaganda
entre marinheiros, operários e soldados, passando de uma
simples minoria inexpressiva a donos do poder, com as consequências conhecidas”.
Ou seja, para os juízes da 8° CJM em Belém do Pará, a Revolução
Russa era uma revolução menchevique que foi desvirtuada por uma minoria de comunistas capazes de convencer todo o povo russo por meio
de propaganda, na medida em que “Um punhado de subversivos bem
dirigidos dominou o maior país do mundo”26. Assim, paranoicamente, não
haveria crime nenhum que fosse impossível ao guerrilheiro ou ao subversivo, que mesmo em minoria poderia fazer o mesmo ao Brasil:
“Não existe crime impossível ao guerrilheiro ou subversivo devido aos seguintes fatores “a) liberdade na escolha de
métodos, sem se preocupar com princípios de moral ou de
respeito a vida humana; b) líderes carismáticos ou experimentados; c) área geográfica fracamente defendida; d) apoio
de grande parte da população civil; e) modalidade absoluta
e f) número limitado de combatentes atuantes e decididos,
para facilitar a mobilidade e tornar difícil a identificação dos
combatentes que poderão assim com apoio da população se
esconder facilmente”27.
A conclusão foi a de que não restava duvida serem culpados os réus,
ainda existisse diferença entre subversão e guerrilha de fato. Para os juízes, esta análise pretensamente histórica não apenas permitia-lhes emitir
a sentença, como lhes fazia, graças a providência Divina, diferentes e superiores aos juízes da própria Rússia Comunista:
“A lei de segurança tem de ser aplicada sem tibiesa mas também sem afoitesa, isto é, criteriosamente (...)
Na Rússia, tal problema não existe, pois seu código penal
pune a simples atividade contra o regime, sem defini-la, os
julgamentos podem ser secretos e os juízes agem sem peias
ou limites, podendo seus veredictuns variar a sua vontade ou a
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vontade do regime (...)
Nosso país, mercê de Deus os juízes não têm tais faculdades”28.
6. PARA ALÉM DOS TRIBUNAIS: TERRORISMO DE ESTADO E TERRORISMO DE EXTREMA-DIREITA
Por meio destes tribunais, voltados para julgar a oposição política,
as Ditaduras tentam revestir-se de respeitabilidade e legitimidade. Teoricamente, deveriam ser os elementos que garantissem a violência mantenedora da lei, normativa e regulada. Entretanto, estes regimes usam de
constante terrorismo contra seus cidadãos e operam uma violência impositiva contra seus inimigos. Dai então os tribunais, que teoricamente – e,
talvez, inicialmente – fossem elementos mantenedores da violência legitima por parte do Estado, escalonam os patamares da violência praticada,
devido ao medo de se tornarem obsoletos para Estado Ditatorial. Este
escalonamento tende a falhar porque os Tribunais, ancorados demais na
ideia de rito (o rito jurídico) são superados por outras instituições, como
as polícias políticas (SILVA, 2010: p.65).
A Ditadura de 1964 não foi exceção. Heleno Fragoso (1984) relata
as brechas legais utilizadas por ele e outros advogados para libertar réus
– como as acusações baseadas exclusivamente em confissões, alegando-se tortura – ou, ao menos, diminuir-lhes as penas ao serem condenados
sob artigos que previam punições mais brandas29. Com isso, as punições
simbólicas e legais por parte da Justiça foram suplantadas pelos casos
de tortura, assassinato e sequestro, postos em prática desde o início do
regime pela polícia e, posteriormente por unidades especiais formadas a
partir da Operação Bandeirante – OBAN – em 1969. A OBAN reuniu policiais militares e civis, praças e oficiais das Forças Armadas, voltando-os
para o combate direto à oposição política, experiência da qual surgiram os
Destacamentos de Operações e Informações. (HUGGINS: 1998).
Neste sentido, a repressão ultrapassou em gravidade os inquéritos
produzidos pelos DOPS, as cassações impostas pelos dos Atos Institucionais e as sentenças emitidas nos tribunais. As punições travestidas de legalidade por meio dos tribunais, nunca cessaram de ser aplicadas durante
todo o período, mas o regime valeu-se cada vez mais de emboscadas, assassinatos, sequestros e desaparecimentos de criminosos políticos (FICO:
2017, SILVA: 2007). Tratava-se de vencer a guerra contra o inimigo inter-
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no (D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO: 1994).
Este escalonamento prosseguiu mesmo com as fases de “distensão”
durante o governo Geisel e de abertura com Figueiredo. Atentados de extrema-direita foram praticados ao final dos anos 1970 e início dos 1980,
vigiados de perto pela Polícia Política. Tratavam-se de grupos classificados como terroristas na definição da própria polícia30, como a Falange
Pátria-Nova e a Brigada Anti-Comunista. Nestes relatórios, vemos investigações técnicas de casos como o sequestro do Bispo Dom Adriano
Hipólito e a explosão de seu automóvel; sobre a bomba que explodiu na
residência de Roberto Marinho31 e sobre ameaças por parte de grupos de
extrema-direita a jornaleiros que vendiam imprensa alternativa, além de
recortes de jornal sobre os ataques destes grupos32. Neste mesmo período,
os órgãos de segurança do regime iniciaram uma nova fase de Terrorismo
de Estado – após a série de atentados na segunda metade da década de
196033 - como os militares e policiais envolvidos com as práticas de tortura, sequestros, assassinatos e desaparecimentos cometeram uma série
de atentados a bomba, entre eles a explosão na sede da OAB – na qual
morreu Lyda Monteiro - e o atentado mal sucedido do Riocentro (SILVA:
2007, p.270, 271).
Contudo, no tocante a esta violência praticada por agentes de segurança e grupos de extrema-direita, a Justiça Militar foi omissa, como
frequentemente também o era diante dos relatos de tortura por parte de
presos políticos (BERNER e BOITEUX: 2015, p.132-152). Foi o que se
deu no caso do Atentado do Riocentro, em 30 de abril de 1981, com as
explosões premeditadas de duas bombas de fabricação artesanal. Um dos
artefatos explodiu no carro, junto aos dois militares que pretendiam detoná-la num evento que reunia cerca de 20 mil jovens. O secretário de Segurança Pública, General Waldyr Muniz, iniciou as investigações procurando responsabilizar grupos terroristas de esquerda. A despeito de todas
as provas disponíveis – o fato da polícia não comparecer ao local, a troca
da responsabilidade da segurança uma hora antes do show e a perícia no
corpo do sargento que faleceu na explosão – o Inquérito Policial Militar
alegava não haver como incriminar os dois militares envolvidos, considerava “cabível e justificável” que os suspeitos pelo atentado fossem a VPR,
o MR8 ou o Comando Delta, e que o crime, de autoria não concluída,
consistiu em introduzir a bomba no veículo dos militares”. A 3a Auditoria
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do Exército da 1a CJM ratificou o Inquérito Policial Militar e arquivou o
processo, posição mantida no STM diante de um pedido da Corregedoria
da Justiça Militar (BERNER e BOITEUX: 2015, p. 181-184).
Da mesma forma, a justiça se mostrou omissa com relação aos atentados dos grupos de extrema-direita. Casos como a sofisticada bomba
colocada na sede da OAB, que matou Lyda Monteiro da Silva Pereira,
no qual os grupos de extrema-direita foram ignorados, Ronald Watters
- elencado como suspeito - foi inocentado por falta de provas e as investigações dadas como encerradas, demonstram a pouca disposição da
Justiça em lidar com esta forma de violência. Não foi caso isolado. Em
1980, uma carta bomba foi enviada para o vereador Antônio Carlos Nunes de Carvalho. As investigações procuraram incriminar a vítima do
atentado, situação reclamada pelo advogado da vítima e ignorada pelo
juiz auditor. Em ambos os casos, a autoria dos atentados foi reivindicada pela Vanguarda de Caça aos Comunistas (V.C.C.): Watters, embora
inocente destes atentados, tinha alguma ligação com a rede de extrema
direita que envolvia agentes do DOI, militares da Inteligência do Exército, políticos e empresários, o que foi abafado nas investigações. A 2a
Auditoria do Exército da 1a. Circunscrição Judiciária Militar, responsável
pelo processo, arquivou-o em março de 1982. (BERNER e BOITEUX:
2015, p.169-171).
7. CONCLUSÕES
A punição a oposição política é encontrada em legislações antigas,
desde a Roma Republicana até suas revisões a partir da Revolução Francesa, quando o crime político foi questionado de uma perspectiva liberal
e democrática. Como procuramos demonstrar, no caso da Ditadura de
1964, a Doutrina de Segurança Nacional, norte ideológico de um regime
voltado para o combate contra inimigos internos, gerou termos vagos e
imprecisos, vazios de consistência jurídica, os quais permitiram a criminalização da oposição aos governos militares.
Esta mesma perspectiva ideológica permeava a Justiça Militar, a
qual aplicava as leis vigentes no contexto, e foi aplicada ao Poder Judiciário, que sofreu interferências na forma de punições a juízes e redução
de discricionariedade do STF, emparelhando a Justiça ao projeto militar.
Com isso, a violência e o arbítrio dos militares foram travestidos de le-
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galidade pelas Leis de Segurança Nacional, pela Constituição de 1967
e pelo rito jurídico de punição aos opositores políticos, os quais ignoravam os atentados praticados pelos órgãos de segurança e pelos grupos
de extrema-direita, amplamente conhecidos. Isto que demonstra que o
processo de criminalização era mais um instrumento político de dominação compromissado com o regime, e não com a violência na forma
de ameaças, sequestros e assassinatos: estes eram “terrorismo” apenas
quando praticados pelos grupos de esquerda, nunca por grupos de direita
ou pelo próprio Estado.
Como resultado, a violência por parte dos grupos armados de esquerda é bem conhecida, discutida e revista até mesmo alguns dentre aqueles
que tomaram parte naquelas ações. Já a ostensiva e extralegal violência
perpetrada pelos órgãos de segurança não foram julgadas ou expostas
em instâncias legais, e as tais práticas - como tortura e execuções - por
parte de agentes do Estado ainda se fazem presentes como permanências
autoritárias.
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Notes

1 De fato, os militares vinham sendo atores importantes dentro da política

nacional desde o início da República em 1889: suas intervenções no período
democrático pós 1945 - a conspiração contra Getúlio abortada pelo suicídio
do presidente em 1954, a tentativa de 1955 de impedir a posse de JK, e o
golpismo direto contra Jango mesmo antes de 1964 - representariam, como
argumenta Martins Filho (2003), a “ante-sala do golpe”.

2 Fragoso cita como exceções a Itália e a Alemanha (1981, p. 28).
3 Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-30. Verbete Francisco Campos. Rio
de Janeiro: FGV, 2001.
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm, acesso em 5 de Junho de
2018, 15:52.
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm, acesso em 5 de Junho de
2018, 15:55.
6
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais,
acesso em 1 de junho de 2018, 16:17.
7 Falamos em reorganização porque ala descontente com a direção adotada pela direção do Partido Comunista, que fora expulsa em decorrência das discordâncias internas,
considerava-se o Partido Comunista de fato, sendo anátema a direção que os expulsou.
Isto implicou na adoção do nome original (Partido Comunista do Brasil e não Partido
Comunista Brasileiro, como foi decidido em 1961), na adoção dos símbolos e inclusive da data de fundação, 25 de março de 1922 (REIS: 1990). De maneira alguma é o
objetivo deste trabalho se colocar a favor deste ou daquele partido quanto a esta querela, somente demonstrar que, para o grupo fundante do PC do B, o partido comunista
do país era formado por eles, não pela ala de Luís Carlos Prestes.
8 “A obtenção da consciência política (...) depende do nível político e socioeconômico
do povo, de sorte que a sua participação no poder deve ser determinada pelo grau de
cultura política. Daí porque, para a Doutrina (de Segurança Nacional), a legitimidade
do poder não emana e não depende de uma eleição popular. Assim, a legitimidade baseada somente na legalidade formal não é suficiente e nem assegura o pleno exercício
da autoridade. Nesse sentido, é mais importante contar com os meios concretos para
impor a autoridade. estes meios são a polícia e a censura política; eles devem ser organizados em vista das ações repressivas visando a preservar a ordem pública e a impedir
as ações subversivas” (BORGES: 2007, p.30).
9 Conforme o artigo 3 da referida lei: “A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive
a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária
ou subversiva” (http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-314-13-marco-1967-366980-publicacaooriginal-1-pe.html, acesso em 3/05/2018,
18:27.
10 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-antonio-da-gama-e-silva,, acesso em 5 de maio de 2018, 12:45.
11 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais,
acesso em 5 de maio de 2018, 12:37.
12 A Doutrina de Segurança Nacional estabelecia-se por quatro conceitos principais:
objetivos nacionais, poder nacional, estratégia nacional e segurança nacional. Os objetivos nacionais se constituem dos objetivos políticos que resultavam da interpretação
dos interesses e aspirações nacionais (objetivos permanentes) e derivados da análise
da conjuntura dos aspectos refratários à realização das metas (objetivos atuais). Estes
objetivos são pretensamente determinados por um harmonioso processo de interação
entre o povo e a elite dirigente (BORGES: 2007, p.30,31).
13 Sobre a punição ao direito de greve, ainda que referente a Lei de 1969, diz Fragoso:
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“A incriminação da greve pacífica é sempre injustificável e não há como promover
a responsabilidade penal dos grevistas. Esse tipo de incriminação destina-se apenas
a justificar a violência da polícia contra os trabalhadores”. (FRAGOSO: 1980, p44).
14“Constituem objetivos nacionais, especialmente: Soberania Nacional; Integridade
Territorial , Regime Representativo e Democrático, Paz Social, Prosperidade Nacional,
Harmonia Internacional”.
15 Na LSN de 1978, há uma pequena alteração neste trecho. Ao invés da Segurança
Nacional ser definida como “(...) a garantia da consecução dos objetivos nacionais
contra antagonismos, tanto internos como externos” tal qual se vê no art. 2° das LSN
de 1967 e 1969, é dito que a Segurança Nacional seria “o estado de garantia proporcionado à Nação, para a consecução dos seus objetivos nacionais, dentro da ordem
jurídica vigente”. Extingue-se, portanto, a definição em torno de antagonismos “internos” e “externos”.
16 Lei de Segurança Nacional de 1969, art.28.
17 https://www.documentosrevelados.com.br/geral/trinta-cartazes-da-memoria-politica/attachment/14359126_10154552282304530_3916393366196396046_n-1/,
e
https://www.documentosrevelados.com.br/geral/trinta-cartazes-da-memoria-politica/
attachment/14359126_10154552282304530_3916393366196396046_n/, acesso em
5 de maio de 2918, 11:52.
18 Foi o caso, por exemplo, de Antônio Arruda Marques, Arnaldo Carnasciali e Áureo
de Souza Almeida. Os três juízes foram aposentados sob acusações de “aconselhar o
advogado a requerer judicialmente contra a decisão judicial” (Arquivo Nacional. Documento: BR_DFANBSB_N8_0_PRO_CSS_0030_0003_d0001de0001, p. 5); ser um
“jurista desinteressado pela repressão” e “paralisa(r) sistematicamente os processos de
subversão para que os advogados tenham oportunidade de requerer habeas corpus em
favor dos acusados” (Arquivo Nacional. Documento: BR_DFANBSB_N8_0_PRO_
CSS_0030_0003_d0001de0001, p. 158).
19 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/025.html, acesso em 22 de maio de
2018, acesso em 22 de maio de 2018, 12:47.
20 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/025.html, Fls. 1514, 1515, acesso em 22
de maio de 2018, 12:47.
21 Quanto a esta sentença, foi tentado recurso por parte de 5 dos réus, recurso

este que foi negado, mantendo a sentença emitida na primeira fase do processo sob o argumento de que havia “farta prova documental e testemunhal
e exercida em reuniões, conversas e manifestos” tendo “os civis e uma parte
militares denunciados, (agido) como cabeças, não só na aliciação e incitamento, como tentativa de mudar e subverter a ordem constitucional” (http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/025.html, Fls 1547, acesso em 22 de maio de
2018, 14:00.).
22 Em informação do Exército, datada de 1973 e enviada ao DOPS do Rio,
considerava-se que “frequentado ‘Cursos na China’ era “indício importante
para a caracterização da periculosidade de um terrorista”. Arquivo Público do
estado do Rio de Janeiro. Fundo Polícias Políticas, Setor Prontuários: notação
22947.
23 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/006.html, fls. 1658, acesso em
5 de junho de 2018, 11:01.
24 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/034.html, acesso em 22 de maio de
2018, 18:00.
25 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/200/153.html, acesso em 22 de maio de
2018, 18:30.
26 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/200/153.html, fls 679, acesso em 22 de maio
de 2018, 14:32.
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27 http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/200/153.html, fls 679-680, acesso em 22 de
maio de 2018, 14:32.
28 O contexto de assaltos e de atuação considerada subversiva em Belém do Pará
também foi invocado como argumento para condenar aos réus. “Não tem razão ainda a
defesa dos acusados, quando alega tratar-se de atos preparatórios. A subversão existiu e
talves ainda exista e se manifesta através de proselitismo, assaltos, aquisição de armas,
projeto de ataques a quartéis e outras entidades públicas e contatos com Marighela”.
Note-se que o julgamento se deu em 1972, mas Marighela havia sido morto em 1969,
numa operação policial em São Paulo. A sentença em questão foi mantida no Supremo Tribunal Militar. http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/200/153.html, fls 679-680,
acesso em 22 de maio de 2018, 14:32.
29 “O que estava na lei previsto era apenas a insubordinação legal que dissolve

ou suspende partido politico ou associação, que exerça atividades consideradas prejudiciais ou perigosas a segurança nacional. Isso pressupunha, como é
óbvio, a anterior existência legal do partido ou associação. A lei simplesmente
não previa a organização de associação subversiva. De modo que, quando defendíamos alguém que se dizia filiado a um Partido Operário Revolucionário
Trotskista, ou um suposto filiado a uma tal “Ação Popular Marxista-Leninista”, ou a qualquer outra organização que nunca tivera existência legal, podíamos dizer com absoluta segurança e correção que este fato não configurava o
crime previsto no art.42 (...) Por esse caminho, a Justiça Militar era levada a
condenar por outro crime, o do art. 14, que tinha pena branda, de seis meses
de reclusão aos meros filiados.” (FRAGOSO: 1984, p.9-10).
30 Em 1964, o DOPS do Rio de Janeiro iniciou as investigações, arquivando-as em
pastas as quais classificou como referentes ao “Setor Terrorismo” – três anos antes
da tipificação do crime nas leis brasileiras, portanto. Encerrou este tipo de atividade
somente em 1982. A maior parte da documentação concentra-se entre 1969 e 1972,
e é referente aos grupos terroristas de esquerda, nacionais e internacionais (Arquivo
Público do Estado do Rio de Janeiro: 1993).
31Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Fundo Polícias Políticas.

Setor Terrorismo, Pasta 19.

32 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Fundo Polícias Políticas. Setor
Terrorismo, Pasta 19a.
33 “Desse modo, a chamada linha dura, diante do recuo dos protestos estudan-

tis, promoveu, depois da reunião de 11 de julho de 1968, uma série de atos de
provocação e atentados (que não ocorreram antes) a fim de perpetuar clima
de agitação que permitisse arrancar de Costa e Silva novo ato institucional.
Basta simples consulta à cronologia para se verificar que, até a Passeata dos
Cem Mil, no dia 26 de junho de 1968, houve apenas manifestações sociais
sob a liderança dos estudantes. Depois da reunião do Conselho, no dia 11 de
julho, houve a depredação do teatro onde se encenava Roda Viva (17/7), o
atentado à bomba contra a ABI (22/7), a invasão da Universidade de Brasília
(29/8), a invasão da Universidade Federal de Minas Gerais (29/9), a invasão
da Universidade de São Paulo (2/10), o sequestro e espancamento da atriz
Norma Benguell (8/10), isso sem falar na abortada tentativa de se utilizar
uma unidade de paraquedistas das Forças Aéreas para eliminar oposicionistas
e fazer atentados à bomba (denunciada em outubro). Todos esses episódios
foram provocados pela chamada linha dura. Tais provocações, e a escalada
de pressões feitas pelos ministros militares contra Costa e Silva a partir dos
discursos de Márcio Moreira Alves, levaram ao AI‐5, que o marechal foi obrigado a assinar” (FICO: 2017, p.40, 41)
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RESUMO:
O controle de convencionalidade, nas suas várias formas, adquiriu especial relevo no mundo jurídico latino-americano e também no Brasil. Construído por meio dos tratados internacionais de direitos, o
controle é visto como um instrumento importante de
efetividade para a concretização da dignidade do ser
humano das Américas. O controle de convencionalidade no Sistema Interamericano é um instrumento
residual de acesso à Justiça Internacional e efetivação
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dos direitos humanos, quando houver falhas nas apreciações nacionais,
inserindo-se na perspectiva da proteção global dos direitos humanos. O
controle inicialmente tinha como base o Pacto de San José, mas sofreu
ampliações importantes alcançando os tratados da ONU.
ABSTRACT:
The conventionality control, in its various forms, acquired special
relevance in the Latin American juridical world and also in Brazil. Built
through international rights treaties, control is seen as an important instrument of effectiveness for the realization of the dignity of the human
being in the Americas. Conventionality control in the inter-american system is a residual instrument of access to international justice and human
rights enforcement, when there are failures in national assessments, within the perspective of the global protection of human rights. The control
initially was based on the Pact of San José, but it underwent important
extensions reaching the treaties of the UN.
RESUMEN:
El control de convencionalidad, en sus diversas formas, adquirió especial relieve en el mundo jurídico latinoamericano y también en Brasil.
Construido a través de los tratados internacionales de derechos, el control
es visto como un instrumento importante de efectividad para la concreción de la dignidad del ser humano de las Américas. El control de convencionalidad en el Sistema Interamericano es un instrumento residual
de acceso a la Justicia Internacional y efectividad de los derechos humanos, cuando hay fallas en las apreciaciones nacionales, que se inserta en la
perspectiva de la protección global de los derechos humanos. El control
inicialmente tenía como base el Pacto de San José, pero sufrió ampliaciones importantes alcanzando los tratados de la ONU.
PALAVRAS-CHAVE:
Globalização; modelos de controle de convencionalidade; supremacia dos tratados; Corte IDH; Comissão IDH.
KEYWORDS:
Globalization; conventionality control models; supremacy of trea-
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ties; inter-american court of human rights; inter-american commission
of human rights.
PALABRAS CLAVE:
Globalización; modelos de control de convencionalidad; supremacía
de los tratados; Corte IDH; Comisión IDH.
1. INTRODUÇÃO
Buscou-se por meio deste artigo, a partir de uma análise limitada
sobre o tema do controle de convencionalidade dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, abordar quais as características deste
controle, relacionando-o ao crescente fenômeno de globalização do direito. A abordagem levou em conta algumas questões diferenciais, como
a classificação elaborada em consonância com alguns casos analisados e o
histórico do instituto.
Discorreu-se sobre o controle de convencionalidade internacional
feito pela Comissão IDH, que é anterior à apreciação da Corte IDH nos
julgamentos contenciosos.
Demonstrou-se quais os principais efeitos da globalização no direito
e as potencialidades que isto representa para a proteção internacional dos
direitos humanos.
Optou-se, então, por classificar o controle internacional feito pelo
Sistema, Corte e Comissão Interamericanas, sendo que este último surte
efeito, inclusive, como no caso brasileiro “Maria da Penha”.
O trabalho da Corte IDH nos julgamentos contenciosos ganhou e
apreciações e até alguns votos dos magistrados foram abordados. Observou-se que o controle do órgão não jurisdicional é político ou diplomático, embora judicial e também podendo ser efetivo, como ocorrido no
citado caso Maria da Penha vs. Brasil.
Também está detalhado o papel importante do controle de convencionalidade interno no Brasil, que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, servindo como exemplo o caso da prisão civil por dívida. A supremacia dos tratados de direitos humanos ganhou uma análise própria, pois
o controle está calcado nesse tipo de hierarquia normativa, que nasceu na
Europa e ganhou contornos na Corte IDH.
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Ficou patente também que a construção sofreu uma ampliação do
controle para outros tratados ou convenções da ONU, inicialmente a partir da ampliação do controle de convencionalidade em um julgamento
envolvendo a Colômbia, que colocou como superiores e passíveis de controle as leis internas frentes aos tratados da ONU.
Nas análises utilizaram-se os métodos dedutivo e indutivo dentro de
um recorte de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
2. A GLOBALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL
DOS DIREITOS HUMANOS
Na perspectiva da existência de posições diferentes entre os Tribunais Supremos ou Cortes Constitucionais e as Corte Internacionais, não
se pode deixar de levar em conta quais os efeitos práticos que a globalização tem produzido no direito, especialmente no que tange à proteção
internacional dos direitos humanos.
Lembre-se que a globalização é um fenômeno multidimensional,
marcantemente um processo de expansão capitalista, que produz (e produziu) inúmeros reflexos econômicos, políticos, sociais e culturais, sendo
visualizada de forma mais intensa a partir do final do século XX, e que
provocou uma interação de mercadorias e pessoas sem precedentes na
história mundial, bem como fomentou o surgimento de blocos econômicos, como o Mercosul e a União Europeia, num processo de retroalimentação recíproca.
Esse processo de expansão econômica capitalista foi imensamente
facilitado e estimulado pelo aprimoramento e difusão de novas tecnologias de comunicação, de informática e de produção, que permitiram a
superação de fronteiras estatais, causando reflexos, não apenas no fluxo
de capitais, mas no próprio dia a dia das pessoas. Por outro lado, a concentração econômica, o aumento da desigualdade social e a fragmentação
do poder político local, decorrentes da globalização, costumam ser associados ao ressurgimento de fundamentalismos políticos e religiosos e ao
fortalecimento de movimentos terroristas. Paradoxalmente, quanto mais
a globalização estimula a padronização e a uniformidade cultural, mais se
observam o surgimento de localismos que buscam preservar suas diversidades culturais e suas formas tradicionais de vida.
Também o direito não poderia passar alheio a essa mudança da rea-
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lidade mundial, sendo hoje possível identificar algumas notas características desse processo ainda em curso, com influência direta na positividade
do direito, especialmente no que tange à proteção internacional dos direitos humanos. Não obstante, a breve análise que faremos sobre os efeitos
da globalização no direito ficará restrita aos seus efeitos imediatos na
normatividade constitucional e convencional.
André-Jean Arnaud (1999, p. 11-18) identificou na globalização, no
final do século passado, algumas características que são parcialmente visíveis até hoje: a) mudança nos modelos de produção, com deslocamento
da atividade econômica de um país para outro; b) desenvolvimento de
mercados de capitais, com fluxo livre de investimentos, fora do âmbito de
controle dos Estados; c) expansão crescente das multinacionais; d) importância crescente de acordos comerciais entre países, com a formação de
blocos econômicos; e) ajuste estrutural neoliberal em matéria de relações
econômicas, com privatizações e redução do papel do Estado; e) tendência generalizada de democratização e proteção de direitos humanos, por
meio da constitucionalização e da internacionalização; f) aparecimento
de atores supranacionais e transnacionais voltados para a promoção da
democracia e dos direitos humanos. De fato, se acrescentarmos a essas
características a crescente internacionalização dos negócios; a consolidação de movimentos sociais de caráter global; a consolidação da internet
e das redes sociais como instrumento de comunicação, de informação e,
principalmente, de potencialização de um sentimento difuso de insatisfação social; o recrudescimento dos fundamentalismos e terrorismos; e
a conflagração de significativas áreas do globo, estaremos diante de um
panorama ainda em andamento, não inteiramente compreendido.
Por sua vez, Gustavo Zagreblesky (2009, p. 11-12) observou um
desgaste na noção clássica de Estado de Direito, decorrente de forças corrosivas que atuaram sobre esta noção, opondo-se à ideia de soberania e de
sujeição. Essas forças seriam o pluralismo social; a formação de centros
de poder alternativos e concorrentes com o Estado, que operam no campo
político, econômico, cultural e religioso de forma independente do território estatal; a institucionalização de contextos que integram os poderes
estatais em dimensões supraestatais; e a possibilidade de que indivíduos
pudessem fazer valer direitos ante jurisdições internacionais, frente aos
Estados a que pertencem.
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Nesse contexto, Zagrebelsky (2009, p. 12-13) vislumbrou que o
traço mais notório do direito público atual não seria a substituição das
categorias tradicionais (como a soberania), mas sua perda de posição central. Assim, um dos problemas do Estado Constitucional atual residiria na
pulverização da lei e na heterogeneidade de seus conteúdos, decorrente
do fato de que ela provém de grupos de pessoas identificáveis que perseguem interesses particulares, perdendo, assim, sua garantia de estabilidade (ZAGREBELSKY, 2009, p. 37-39).
Na mesma linha, Luigi Ferrajoli (2015, p. 149) explica que hoje
assistimos à crise do paradigma constitucional em função do fim do monopólio estatal da produção normativa e pelo desenvolvimento em nível
global de poderes públicos e de poderes econômicos e financeiros que
se subtraem ao papel de governo das instituições políticas e aos limites
e vínculos jurídicos do Estado de Direito. Essa crise tem levado a um
processo de desconstitucionalização das democracias, que se manifesta
no desmantelamento do Estado Social, no crescimento da pobreza e na
precarização do trabalho. Além disso, hoje o papel de governo da política
nas formas de representação democrática e o papel normativo do direito
estatal estão sendo esvaziados pela perda da soberania estatal, pela crise
de representatividade dos partidos e pela sobreposição aos poderes públicos dos poderes econômicos e financeiros de caráter transnacional.
Assim, Ferrajoli (2015, p. 175) identifica um processo desconstituinte nos ordenamentos estatais e em nível global. No âmbito internacional esse processo desconstituinte se manifesta pela crise da capacidade
regulatória do direito. Já a globalização se transformou em um vazio de
direito público, ou seja, de regras, de limites e de vínculos para a garantia
dos direitos humanos em relação aos novos poderes transnacionais. Substitui-se cada vez mais as formas tradicionais da normatização heterônoma, geral e abstrata, por um direito de produção contratual que reflete a
lei do mais forte.
Isso porque a crise dos Estados e do papel garantista das Constituições não foi compensada pela construção de uma esfera pública internacional à altura dos processos de globalização, pois, apesar da existência de tratados internacionais de direitos humanos (Ferrajoli na verdade
menciona apenas a Carta da ONU), faltam instrumentos internacionais
de garantia dos direitos proclamados, fazendo com que haja um crescen-
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te distanciamento entre as promessas normativas e a realidade das suas
negações e violações (FERRAJOLI, 2015, p. 175-176). O paradoxo é
que os seres humanos são, graças a inumeráveis Cartas, Constituições e
Declarações, muito mais iguais no plano jurídico, mas também de modo
concreto, muito mais desiguais. Um dos efeitos mais evidentes dessas
desigualdades é a fuga crescente de pessoas de seus países (FERRAJOLI,
2015, p. 179-82).
Mas, apesar desse processo de perda da centralidade do direito estatal poder representar o esvaziamento da eficácia dos fundamentais, especialmente dos direitos sociais, assiste-se também à criação de novas
instâncias internacionais de proteção dos direitos humanos que deslocam
para o plano internacional a solução de questões relativas a direitos.
O fato é que, com a redemocratização, o Brasil buscou cada vez
mais inserir-se no contexto e no mercado internacional, valendo-se, não
somente da estratégia de subscrever inúmeros tratados comerciais, como
também de ratificar inúmeros tratados de direitos humanos, cuja importância é cada vez maior para a jurisdição axiologicamente legítima. E
mais, premido pelo aprofundamento do processo de globalização, o Brasil também optou por incrementar seu papel internacional, fortalecendo
sua participação em diversas Organizações Internacionais Intergovernamentais (como a ONU, a OMC, a OEA) e submetendo-se à jurisdição de
Cortes Internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos
e o Tribunal Penal Internacional. Se a inserção do Brasil no contexto internacional, ainda que sob a retórica dos direitos humanos, pode fragilizar
o direito estatal, não menos verdade é que isso abre uma possibilidade
emancipatória que não deve ser desprezada.
Ora, existe hoje uma tendência crescente de invocação do Direito
Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Comparado na interpretação constitucional, fazendo com que haja uma troca positiva de experiências, conceitos e teorias entre Cortes Constitucionais e Internacionais,
com possibilidade de aprendizado recíproco. Isso faz com que haja possibilidade de integração, não apenas econômica e política entre países e organizações internacionais, mas, também, discursiva. Novos argumentos
e pontos de vista são incorporados ao debate constitucional que se torna
muito mais rico, propiciando consensos globais em torno da democracia e
dos direitos humanos (SOUZA NETO; SARMENTO, 2014, p. 452-453).

290

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

Esse fenômeno tem sido identificado, aparentemente a partir de um
artigo de Anne-Marie Slaughter (2000, p. 1103-1124), como de fertilização cruzada constitucional (cross-fertilization). E alguns, como Giuseppe
de Vergottini (2011a, p. 335-352), identificam esse processo como um
diálogo entre Tribunais. O autor alerta, entretanto, que é preciso diferenciar o diálogo da simples influência entre jurisprudências. Com efeito, enquanto no diálogo há verdadeira interação entre as jurisprudências
(diálogo em sentido próprio), na hipótese de simples influência de uma
jurisdição sobre outra (sem que haja interação), não haverá propriamente
diálogo. Vergottini (2011a, p. 335-352) expõe que, na relação entre tribunais internacionais e estatais, sempre haverá diálogo, mas que, quando
estamos diante de tribunais estatais de nível parelho, nem sempre a interação constituirá um verdadeiro diálogo.
Essa tendência também pode ser nitidamente observada na jurisdição
constitucional brasileira, já que o STF, cada vez mais, tem se utilizado de
decisões de outras Corte Constitucionais e/ou de Tribunais Internacionais
na argumentação e fundamentação de suas decisões. Tradicionalmente
essas referências a outras decisões constitucionais eram marcadamente
centradas na jurisdição constitucional americana e alemã, bem como, em
menor proporção, na italiana. Atualmente, contudo, parece haver uma
tendência no STF de ampliar as referências argumentativas a decisões de
outras Cortes, como as latino-americanas, com especial relevância para a
Corte colombiana, e de Tribunais Internacionais, com especial relevância
para a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
De fato, colhem-se da jurisprudência do STF algumas expressas referências a Tribunais Internacionais, como, por exemplo, na ocasião em
que afirmou o caráter legítimo da manifestação conhecida como “Marcha
da Maconha”. Nessa decisão, o STF faz expressa menção à Convenção
Americana de Direitos Humanos (art. 13, § 5º, da Convenção), o que
vem se tornando cada vez mais frequente em sua jurisprudência, para
reforçar que a liberdade de pensamento constitui salvaguarda, não apenas
das ideias e propostas predominantes no meio social em determinado momento histórico, mas, sobretudo, das posições divergentes.
Da mesma forma, em relação à exigência de diploma de curso superior (registrado no Ministério da Educação) para o exercício da profissão
de jornalista, o STF fixou no RE n. 511.961/SP o entendimento de que tal
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exigência ofendida as liberdades de profissão, de expressão e de informação, previstas no art. 5º, IX e XIII, e art. 220, caput e § 1º, da CF. Por esta
razão entendeu pela não recepção do art. 4º, V, do Decreto-Lei n. 972, de
1969, que estabelecia a exigência. A decisão faz expressa menção à Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, argumentando
que a Corte proferiu decisão no dia 13 de novembro de 1985, declarando
que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem
profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o art. 13 da
Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de
expressão em sentido amplo (caso “La colegiación obligatoria de periodistas” – Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985). E
lembrou que também a Organização dos Estados Americanos (OEA), por
meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entende que a
exigência de diploma universitário em jornalismo, como condição obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à liberdade de
expressão.
Mas essa troca de experiências ainda não implica na obrigatoriedade
de consideração da experiência internacional ou estrangeira pela Corte
brasileira, pois, fora da hipótese prevista no art. 5º, § 3º, pois a Constituição ainda é vista no STF como dotada de superioridade formal e material
em relação a tratados de direitos humanos.
Na prática, contudo, o que efetivamente abriu as portas da jurisdição
interna para o controle de convencionalidade foi a decisão do STF no julgamento do RE n. 466.343-1/SP (prisão civil do depositário infiel – processos julgados em conjunto: RE n. 349.703/RS, HCs ns. 87.585-8/TO e
92.566-9/SP), quando a Corte Brasileira passou, então, a considerar que
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que não
tenham sido aprovados com o quórum qualificado de 3/5 previsto pelo
art. 5º, § 3º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional n. 45/2004,
têm natureza supralegal, mas infraconstitucional.
O que isso ressalta é que não há mais como analisar a soberania
estatal sem levar em conta o processo de internacionalização e supranacionalização do direito, já que a inserção dos países em instituições e organizações internacionais e supranacionais reflete diretamente nos limites
dessa soberania estatal. Assim, contemporaneamente a soberania estatal
deve ser compreendida a partir dos conceitos de abertura, cooperação e
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integração.
Nessa visão, o Estado, assentando no dogma da soberania nacional absoluta, dá lugar ao conceito de Estado Constitucional Cooperativo
(HÄBERLE apud MALISKA, 2007, p. 70-71) que exige estar em permanente diálogo com a comunidade internacional, buscando a cooperação e
formas de regulação jurídica cada vez mais vinculantes, caracterizando-se: i) pela abertura para a integração internacional com possibilidade de
efeito jurídico interno de normas internacionais e realização cooperativa
dos direitos humanos; ii) potencial jurídico ativo da Constituição para a
comum realização de tarefas no âmbito internacional; iii) atividade solidária dos Estados, com cooperação além dos limites fronteiriços, como
ajuda para o desenvolvimento, proteção do meio ambiente, luta contra o
terrorismo e promoção da cooperação internacional no âmbito privado.
No mesmo contexto, Jorge Miranda (2015, p. 191) refere que a comunicação crescente entre culturas constitucionais, os reflexos da globalização e as diversas formas e tendências de integração supranacional
levaram a uma intersecção cada vez maior entre o direito constitucional e
o direito internacional público (direito das gentes) fazendo com que parte
da doutrina passasse a falar de pluralismo constitucional, em Constituição
global, em globalização do direito constitucional, em interconstitucionalidade e em transconstitucionalismo.
Na vertente do transconstitucionalismo, Marcelo Neves (2009) explicitou que, com a maior integração da sociedade mundial, os problemas constitucionais tornaram-se insuscetíveis de serem tratados por uma
única ordem jurídica estatal, já que cada vez mais problemas de direitos
humanos ou fundamentais e de controle e limitação do poder tornaram-se
concomitantemente relevantes para mais de uma ordem jurídica, muitas
vezes não estatais. Isso implica numa relação transversal permanente entre ordens jurídicas em torno de problemas constitucionais comuns, fazendo com que o direito constitucional se emancipe de sua base original
estatal, tendo em vista que outras ordens jurídicas estão envolvidas na
solução de problemas constitucionais básicos.
Por outro lado, lembramos que o art. 4º de nossa Constituição deixa
explícita a opção pacífica, não interventiva, igualitária, solidária, e voltada para proteção dos direitos humanos que deve conduzir o Brasil em
suas relações internacionais. Além disso, a própria inserção internacional
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do país deve ser conduzida de forma a reforçar a prevalência dos direitos
humanos, o que implica em cada vez mais assumir compromissos internacionais voltados à proteção e promoção dos direitos humanos.
É justamente nesse contexto, de crescente interconexão de jurisdições
nacionais e internacionais, que o controle de convencionalidade deve ser
entendido: uma perspectiva que, sem descurar da importância da jurisdição constitucional, atribui aos tratados internacionais de proteção dos
direitos humanos um peso argumentativo e normativo que reconhece a
devida importância emancipatória que o Século XXI lhes reservou.
Assim, para a correta compreensão da importância do controle de
convencionalidade para a jurisdição brasileira, passaremos a discorrer sobre o sistema interamericano de proteção de direitos humanos, a começar
pela estrutura da Comissão, para depois abordar a Corte IDH.
3. A COMISSÃO IDH E OS TRATADOS DA ONU
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da
Carta da Organização dos Estados Americanos e por isso alcança todos
os membros da OEA. O sistema, cuja Comissão faz parte, nasce com a
Carta da OEA, de 1967 e, com a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem que surgiu na Conferência de Bogotá, realizada de
30 de março a 2 de maio de 19481. 				
Em 1959 foi criada a Comissão IDH tendo como instrumento básico
a Declaração, mas também a Carta. Em 1967, depois da reforma na Carta
da OEA pelo Protocolo de Buenos Aires, a Comissão se converteu em
um dos órgãos da OEA. O Pacto ou Convenção Americana de Direitos
Humanos entrou em vigor em 16 de junho de 1978, e com ela, um ano
depois, surge a Corte IDH, como instituição autônoma da OEA, o segundo órgão do sistema.
A Comissão IDH exerce um tipo diferente de controle de convencionalidade, como se pode observar no caso Maria da Penha Vs. Brasil.
Entre as suas atribuições está “a promoção dos direitos humanos”, bem
como realizar um juízo de admissibilidade no caso das denúncias, que
podem chegar à Corte e ainda realizar visitas “in loco” para apurar violações. Também faz relatórios sobre os mais diversos temas.
Observe-se que o controle não jurisdicional do órgão que fica em
Washington teve como base os tratados da OEA, sendo que Juan Carlos
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Hitters (2008, p. 140) destaca que as opiniões e as decisões dos órgãos interamericanos da Convenção são vinculantes para os juízes de direito interno. E também são para os poderes Legislativo e Executivo. O controle
ocorre especificamente no contexto do juízo de admissibilidade, quando
a Comissão depois de receber uma denúncia, recomenda ao Estado, por
exemplo, a revogação de uma lei que viola um tratado de direitos humanos ou outras medidas de alteração legislativa.			
Nos termos do artigo 106 da Carta da OEA: “haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que terá por principal função
promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão
consultivo da Organização em tal matéria”, o que se fará por meio de um
parecer ou recomendação da comissão, no sentido de adequação da legislação interna diante dos de direitos humanos da OEA.		
Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência da Corte IDH e também
da própria Comissão defendem que o sistema pode fiscalizar os tratados
da Organização das Nações Unidas no controle de convencionalidade
político ou quase-jurisdicional (Essas atribuições do parágrafo 23 foram
definidas na Opinião Consultiva OC-13/94).
Como não existe uma limitação expressa, os tratados humanos previstos em nível global assinados por um dos membros da OEA também
podem ser cuidados pela Comissão, o que permite uma integração dos
diversos instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos no
âmbito da Organização dos Estados Americanos. Na prática, portanto, a
Comissão pode realizar um controle de convencionalidade político efetivo desde que o País-membro aceite as recomendações desse órgão não
judicial. E nesse contexto, a responsabilidade internacional do Estado se
ativa a partir da Comissão com um fato internacionalmente ilícito (BAZAN, p. 714), que pode cessar com a revogação ou alteração da lei que
confronta um tratado da OEA ou da ONU.
Essa adequação das normas internas aos tratados ficou patente, por
exemplo, no caso Maria da Penha Vs. Brasil, na qual as leis penais foram
alteradas diante de um acordo feito ainda no órgão que fica em Washington. Dentro do acordo, o Brasil se adequou aos tratados e mudou a política em nível do Poder Executivo no tratamento destinado às mulheres,
estimulando, por exemplo, a criação de delegacias especializadas: “Delegacia da Mulher”.
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Por outro lado, o direito de petição individual às Cortes Internacionais de Direitos Humanos surge especificamente em alguns casos do
modelo europeu, onde a ação individual é um dos pilares essenciais dos
direitos humanos (Acórdão de 04/02/2005, caso Mamatkoulov e Askarov
Vs. Turquia, Queixas n.ºs 46827/99 e 46951/99) com vista a assegurar
o respeito pelos compromissos assumidos pelas Altas Partes Contratantes na Convenção (Acórdão de 23/03/1995, Caso Loizidou Vs. Turquia,
Queixa n.º 15318/89). 		
Na Europa, o direito de petição é de qualquer pessoa singular ou
coletiva, ONG ou grupo de particulares que se considere vítima de uma
violação, desde que a violação alegada tenha ocorrido dentro dos limites
da jurisdição do Estado (conforme artigo 1º da Convenção Européia de
Direitos Humanos, que é citada no Acórdão de 13/07/1995, Caso Van der
Tang Vs. Espanha, oriundo da Queixa 19382/92).
Mas no Sistema das Américas, a Convenção, ainda que influenciada
pelo modelo europeu, não é tão ampla como o Tratado de Maastricht, que
construiu o Direito Comunitário dentro da União Européia. O modelo
do Sistema da OEA se limita a dar proteção aos direitos subjetivos dos
cidadãos dos países signatários (ROSENSTAD, 2017, p.143). Por outro
lado, o artigo. 45 do Pacto San José empresta uma legitimidade não restrita à pessoa física, pois qualquer Estado-membro faz denúncias, desde
reconheça a competência da Comissão para o recebimento e exame de
violações direcionadas a si.
Isso significa que a Comissão, faz, portanto, um juízo de admissibilidade sobre todos os casos dos Estados-membros que compõem a Organização dos Estados Americanos no que tange a proteção dos direitos
consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos. O pedido
está submetido ao rito próprio orientado pelas determinações constantes
nos artigos 44 a 51 do Pacto.
Assim, o acesso ao devido processo legal transnacional faz parte
da igualdade perante a lei, por meio do qual se assegura os meios que
possibilitem o amplo e irrestrito acesso aos sistemas de proteção. Além
disso, o acesso à prestação jurisdicional é ainda medida necessária para
se obstar a violação aos direitos e regras de princípio lógicas insculpidas
nas Declarações e Convenções Internacionais. Não por acaso, o direito de
petição foi amplamente reconhecido e inserido no sistema de proteção no
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âmbito regional americano.
Dessa forma, tem-se que o sistema interamericano de proteção, de
forma cabal, instrumentalizou o direito de petição, não excluindo da apreciação da Comissão IDH o conhecimento sobre a violação de direitos
consagrados nas Cartas Internacionais, pois se trata de promover o exame
de admissibilidade das petições individuais que contenham denúncias ou
queixas de violação aos direitos humanos e das comunicações feitas por
decorrência da previsão contida no artigo 45 da Convenção Americana
(CADH).
No entanto, esse exame do órgão não jurisdicional não se prorroga
diante da eventual protocolização da petição junto à Corte Interamericana
de Direitos Humanos, o que significa dizer que, caso a queixa seja proposta junto à referida Corte, passará por um reexame de admissibilidade.
Não se pode acessar direto a Corte IDH, que mesmo assim pede uma
petição, ou seja, uma estimulação externa, uma etapa de solução pacífica
não jurisdicional, feita pela Comissão e, posteriormente, outra pela Corte
(CANTOR, 2012, p. 33).
A questão da legitimidade das partes obedece, entretanto, alguns requisitos de qualificação pessoal, sendo que as petições deverão conter o
nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa
ou pessoas ou do representante legal da entidade ou Estado-membro que
submete a petição (artigos 44 e 45 c/c artigo 46.1, ‘d’, ambos da CADH).
Além disso, é necessário que a matéria de fato e de direito contemplada e narrada no objeto da petição ou comunicação, ou seja, a causa de
pedir, não esteja condicionada a outro processo de solução internacional
(artigo 46.1, ‘c’, CADH). Em outras palavras, não pode haver litispendência processual internacional ou a coisa julgada internacional. A queixa
precisa ser protocolada dentro do prazo de seis meses a contar da data do
trânsito em julgado da decisão definitiva que negou proteção ao direito
violado, desde que formalizado o ato de comunicação ao presumido prejudicado, através de notificação pessoal (artigo 46.1, ‘b’, CADH).
A Comissão, portanto, possui dupla vinculação, sendo prevista e se
submetendo aos regulamentos dos dois principais tratados regionais: a
Carta da OEA e a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).
Por outro lado, ela fiscaliza os tratados regionais e globais, como os previstos nas Leis de Genebra, por exemplo, podendo exercer um controle
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diferenciado de convencionalidade.
Há duas sessões ordinárias ao ano que reúnem os “comissionados”
e podem ser convocadas sessões extras, inclusive fora de Washington.
Ainda a Comissão pode realizar visitas in loco aos Estados, a fim de investigar casos, como ocorreu no caso Gomes Lund Vs. Brasil (Guerrilha
do Araguaia). As finalidades das visitas são sempre apurar aspectos referentes aos casos específicos em trâmite, a fim de produzir provas.
A comissão também pode, em caso de urgência, deferir medidas
cautelares, como ocorreu por ocasião da apreciação da Medida Cautelar
nº 382/2010. Na ocasião, ao apreciar referida medida, em 01 de abril de
2011, a Comissão houve por bem solicitar ao Governo brasileiro que suspendesse as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE-Belo Monte) a fim de que não houvesse risco de dano irreparável às comunidades
que seriam atingidas pelas obras da Usina.
Uma parte da doutrina considera que a comissão é um órgão político
ou diplomático, mas não propriamente jurisdicional de solução de conflitos. No entanto, há outros que afirmam que o órgão seria quase-jurisdicional (CANTOR, 2010, p. 18). Hector Fix-Zamudio, por exemplo, diz
que a Comissão faz “instrução e a investigação das violações dos direitos
humanos (2008, p. 203), antes do julgamento na Corte”.
Importante anotar, todavia, que a supremacia dos tratados de direitos
humanos nasce na jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos
(SAGUÉS, 2015, p. 348). Com base nesses precedentes europeus, há
uma grande contribuição da Corte IDH, mas com participação fundamental da Comissão, que dentro das suas alegações construiu importantes
argumentos sobre a supremacia dos tratados na defesa dos direitos humanos. E essa construção não para, pois já extrapola os tratados do âmbito
regional, o que fica claro no caso Gelman vs. Uruguai.
Essa supremacia faz com que as primeiras bases ou parâmetros para
o controle, segundo a Adelina Loianno (2010, p. 786), tenham como base
a Carta da OEA, vindo depois o Estatuto, o Regulamento Interno da Corte
Interamericana, a Convenção Americana dos Direitos Humanos e todos
os demais tratados das Américas. Da mesma forma, a jurisprudência da
Corte e as Opiniões Consultivas são igualmente aceitos dentro do controle de convencionalidade, como superiores. Acrescente-se que já há algum
tempo se pode contar como uma das bases do controle de convenciona-
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lidade os tratados da Organização das Nações Unidas também dentro de
um patamar de supremacia.
Entre os princípios que sustentam esse controle se destaca o da supremacia dos direitos humanos, que visa prestigiar a dignidade da pessoa
humana. Nesse sentido, Sidnei Guerra (2013, p. 193-199) afirma que a
dignidade da pessoa humana ganha importância tanto no âmbito interno dos Estados, como no plano internacional, sendo o critério valorativo
para a aplicação da norma mais protetiva aos direitos humanos. Já Valério
de Oliveira Mazzuoli (2014, p. 152) defende a primazia do direito internacional previsto nos tratados com a finalidade de estabelecer limites
aos Estados-membros, o que desvenda a construção do controle. A supremacia, entretanto, repousa na hierarquia que determina a submissão
de determinadas normas a outras superiores, tema que é controvertido no
Brasil.
Há ainda o princípio da proibição de retrocesso, que estabelece um
controle preventivo, pois os Estados não podem elaborar espécies normativas que violem tal dispositivo, pois os tratados seriam superiores.
Um direito declarado e aceito como universal ou inerente ao homem, não
pode dele ser subtraído. Nessa linha, o artigo. 4.4 estabelece que: “Não se
pode restabelecer pena de morte nos Estados que a hajam abolido”.
Nenhum documento do Sistema violou essa proibição de subtrair direitos, ao contrário, sempre foram surgidos novos. Ainda, outro importante
princípio norteador dos julgamentos é o “pro homine”, ou seja, em prol
da humanidade que deve ser buscado nas recomendações e decisões da
Comissão e nas sentenças da Corte IDH, bem como o trabalho do Poder
Judiciário dos Estados-membros. Assim, havendo conflito entre uma norma interna e outra internacional, deve prevalecer a mais favorável.
Nesse contexto, o direito processual transnacional corresponde aos
instrumentos de acesso à Justiça, para assegurar o referido princípio da
supremacia, começando pela Comissão Interamericana e passando, em
alguns casos, pela Corte, que está prevista no Pacto. Para Valério de Oliveira Mazzuoli (2011, p. 7), “ela é o grande codex dos direitos civis e
políticos no Continente Americano e o tratado de diretos humanos mais
utilizado – academicamente e no foro – nos países interamericanos, principalmente os latinos”. Não obstante, o sistema regional pode apresentar
alguns problemas, como posições diferentes entre os Tribunais Supremos
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ou Cortes Constitucionais e a Corte IDH, que é a intérprete principal e final das normas da Convenção. Todavia, as possibilidades emancipatórias
da proteção internacional dos direitos humanos, neste verdadeiro diálogo
entre Cortes, não deve ser desprezada.
Afinal, apesar da globalização ter diversos aspectos negativos, certamente um de seus mais positivos efeitos, no âmbito do direito, foi a
crescente interconexão entre Cortes Nacionais e Internacionais, em busca
da efetiva proteção dos direitos humanos.
4. A CORTE IDH E O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE INTERNACIONAL
A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial
autônomo que possui sede na cidade de San José, na Costa Rica, tendo
sido criado pelo Pacto de San José para aplicar e interpretar a Convenção
Americana de Direitos Humanos (CADH) e outros tratados de Direitos
Humanos no âmbito das Américas. Juntamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos forma o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH).
A Convenção ou o Pacto foi aprovado em nível internacional no
dia 22 de novembro de 1969, tendo sido incorporada ao direito brasileiro
apenas em 1992, com aceitação da Corte IDH. No entanto, o Brasil aderiu
à jurisdição contenciosa em 1998 por força do Decreto 678, de 6 de novembro de 1988, depois da aprovação do decreto-legislativo pela Câmara
e Senado, bem como decreto de ratificação do Presidente da República.
Dos 35 Estados-membros da Organização, somente 25 ratificaram
Convenção, que entrou em vigor em 1978 em nível internacional, mas todos estão sujeitos ao trabalho da Comissão. A aceitação da competência
do tribunal como ressalta Carlos M. Ayala Corao (2008, p. 293) se dá no
momento que os Estados depositam seus instrumentos de ratificação ou
adesão. Mas, a partir desse reconhecimento, os Estados-membros estão
sujeitos aos deveres da Convenção Americana (MAZZUOLI; GOMES,
2009, p. 7).
A Corte é composta por sete juízes, nacionais dos Estados – Membros da OEA, eleitos a título pessoal entre juristas da mais alta autoridade
moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que
reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas fun-
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ções judiciais. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade (art.
52). A votação é secreta, pelo voto da maioria absoluta, na Assembléia
Geral, a partir de uma lista de candidatos proposta (art. 53). Caso ocorra
a extinção do mandato por alguma hipótese anormal, como morte, renúncia, incapacidade permanente, ou remoção dos juízes, as vagas serão
ocupadas por outro juiz eleito para substituir o que perdeu o mandato,
completando o período deste (art.54). O quorum para as deliberações da
Corte é constituído por cinco juízes (art.56).
As decisões da Corte serão tomadas pela maioria dos juízes presentes. Em caso de empate, o Presidente terá o voto de qualidade, segundo o
artigo 23 do Estatuto. Os idiomas oficiais da Corte são os mesmos adotados pela OEA, ou seja, o espanhol, português, inglês e o francês. Os
idiomas de trabalho serão os que a Corte escolha a cada ano. No entanto,
para um caso especial, faculta-se aceitar também como idioma de trabalho ou de uma das partes, sempre que seja língua oficial (artigo 20 do
Regulamento).
A Corte IDH tem competência consultiva e contenciosa, como estipula também o art. 2 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sua função jurisdicional é regida pelas disposições dos artigos 61,
62, e 63 da Convenção. E sua função consultiva se rege pelas disposições
do artigo 64 da Convenção.
Tratando da competência contenciosa, o art. 61 da Convenção estabelece que somente aos Estados-partes e a Comissão Interamericana têm
direito de submeter um caso à decisão da Corte, enquanto que o artigo 62
da Convenção diz que a competência é para: “I – Interpretar disposições
incorporadas pela Comissão Americana; II – Aplicar a Convenção”.
Portanto, a Corte pode conhecer qualquer caso relativo à interpretação ou aplicação das disposições do Pacto de San José que chegue ao seu
conhecimento por uma demanda iniciada na Comissão, sempre que os
Estados-parte tenham reconhecido sua jurisdição e competência, por declaração expressa ou ainda uma declaração especial. Na sentença será declarada a responsabilidade internacional do Estado, e, consequentemente,
serão formuladas as recomendações correspondentes ao Estado, para que
no prazo de três meses aceite a decisão e faça as reparações integrais em
favor das vítimas e/ou seus familiares pelos danos causados que podem
ser as seguintes: a) restituição dos direitos humanos; b) indenização (da-
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nos materiais: dano emergente, lucro cesante; danos imateriais); c) medidas satisfativas; d) medidas de reabilitação; e) medidas de não repetição;
f) dano ao projeto de vida.
Ernesto Ray Cantor (2010, p. 27) revela que as sentenças apresentam
peculiaridades e afirma que por vezes são necessárias medidas cautelares,
antes das decisões de fundo, quando os argumentos jurídicos ordenam
reparações integrais que correspondem a determinar que o Estado faça
reparações para as vítimas ou familiares, como indenizações por dano
materiais emergentes e cessantes, danos imateriais, medidas satisfativas
como pagamento de multas, de reabilitação com devolução de bens e
outros, mas o controle de convencionalidade é importante. Sem dúvida,
a questão das reparações e revogações de normas internas são questões
controvertidas. A obrigação de reparar é derivada ou uma consequência
da responsabilidade internacional (BAZAN, p. 716).
O ponto de partida para controlar as normas internas diante do Pacto
surge com a competência do artigo 62, com previsão expressa para aplicar o Pacto de São José. Portanto, o tribunal das Américas pode conhecer
qualquer demanda por violação de direitos humanos ou fatos e atos internacionalmente ilícitos e ainda interpretar as disposições incorporadas
pelo Pacto, ou seja, determinar que às normas internas sejam vistas de
acordo com os tratados de direitos humanos.
Entende-se por controle jurídico de convencionalidade o feito por
meio de julgamento contencioso, embora a Opinião Consultiva também
possa configurar essa atividade, mas com peculiaridades e diferenças,
sem descartar a possibilidade de um controle interno feito por juízes e
tribunais brasileiros.
Juridicamente é aceitável que os tribunais internacionais tenham
suas decisões acatadas pelos Estados que são signatários (FIGUEIREDO,
2016, p. 82). O reconhecimento da inconvencionalidade em controle internacional deve ter feito “erga omnes”, ou seja, retira do ordenamento
a norma que viola um tratado de direitos humanos. Isso deve ocorrer em
nível das Américas.
Néstor Pedro Sagüés (2010, p.128) diz que muito embora a Corte
não tenha tratado desse assunto, o efeito erga omnes não ofende o espírito
desse controle interamericano, que segue o modelo europeu.
Na verdade, os tribunais europeus supranacionais, em especial o Tri-
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bunal de Luxemburgo fazem um controle em nível internacional comunitário frente às normas internas dos membros da União Européia, com
esse tipo de efeito. No caso Costa Vs. ENEL, por exemplo, julgado pelo
Tribunal de Luxemburgo ficou patente, no dispositivo da sentença, que
as leis e normas comunitárias, primárias ou secundárias, são superiores
à legislação interna anterior, como posterior, incluindo as constituições.
Posteriormente, esse critério foi reforçado pelos documentos do Direito
Comunitário, que inclusive prevê que os países que queiram entrar no
bloco sejam obrigados a acatar essa supremacia.
Ora, em termos práticos, o controle de convencionalidade nas Américas surge como um instrumento efetivo de Justiça; o mais importante,
mas que como revela Eduardo Andrés Velandia Canosa (2014, p. 87) consiste em um direito processual constitucional transnacional, onde estão
junto o direito constitucional processual e o direito processual constitucional. Fica claro, portanto, que existe uma diferença importante devido à
ausência de um Direito Comunitário nas Américas.
O controle de convencionalidade se apresenta, assim, como a denominação da função da Corte, no exercício de sua competência, em virtude
da qual se realiza uma confrontação entre a Convenção e uma disposição
do direito interno (VELANDIA CANOSA; BELTRAN GRANDE, 2014,
p. 117).
O controle internacional é feito pela Corte IDH, sendo que a jurisprudencia o trata de forma explícita, embora as definições do alcance
e da abrangência do “controle de convencionalidade” tenham sido construidos em importantes decisões do juiz Sergio García Ramírez, que comparou o trabalho do tribunal regional diante do Pacto de San José ao que
é desempenhado pelas cortes constitucionais. Isso fica claro em seu voto
no julgamento Tibi vs. Equador, de 7 de setembro de 2004. Mas, esse
trabalho que segundo Ramírez tem a função de conciliar essa atividade
com a ordem internacional reconhecida pela Convenção funda uma nova
jurisdição interamericana, que deve ser aceita pelos Estados partes dentro
do seu Poder Soberano. Mas, há outras importantes contribuições que são
anteriores.
As sentenças pioneiras no controle de convencionalidade são: Lacayo vs. Nicarágua, Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros)
vs. Chile, Myrna Chang vs. Guatemala, Almonacid Arellano vs. Chile,
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entre otros.
O controle consiste no cumprimento da função principal que foi outorgada pela Convenção Americana no artigo 62, embora de caráter complementar ou residual das obrigações convencionais devido a necessidade
de esgotamento do recursos internos.
Portanto, defende-se que as espécies normativas primárias previstas
no artigo 59 da Constituição do Brasil podem ser confrontadas na Corte.
Essa competência tem fundamento normativo no artigo 2.o. da Convenção, segundo a qual os Estados-Partes tem o dever de adotar em suas
disposições de direito interno a citada convenção: “Se o exercício dos
direitos e liberdades mencionadas no artigo 1 ainda não estiver garantida
por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e
com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra
natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades”.
Em síntese, o controle de convencionalidade internacional é um mecanismo de proteção processual transnacional que é exercido pela Corte
nas hipóteses nas quais o direito interno brasileiro seja incompatível com
o Pacto, com o objetivo de garantir a supremacia da citada Convenção,
mediante um exame de confrontação normativo. A dita obrigação de respeito e garantia, portanto, ultrapassa as fronteiras e autoridades nacionais,
bem como as legislações dos Estados-partes, que devem aplicar, sem
dúvida, ainda que como conseqüência a revogação de normas internas,
incluindo dispositivos constitucionais, como ficou claro na sentença do
caso “La Última Tentación de Cristo”.
Esse tipo de controle se concretiza com uma sentença proferida pelo
tribunal localizado na Costa Rica, que determine a modificação, revogação, anulação ou reformas de normas ou mesmo políticas executivas internas, visando proteger os direitos humanos. Portanto, em tese, em nosso
entendimento o campo material no Brasil são leis ou atos normativos em
nível federal, embora em outros países, como na Colômbia se aceite espécies normativas estaduais e municipais (VELÂNDIA CANOSA, BELTRAN GRANDE, 2014, p. 736).
O julgamento que marca esse entendimento de obrigação, de um dever previsível no Pacto, é Almonacid Arellano vs. Chile, em 2006, quan-
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do a Corte IDH declarou que o Judiciário chileno aplicou uma norma que
teve como efeito acabar com as investigações relativas à execução do senhor Arellano, tendo como conseqüência a impunidade dos responsáveis
pelo crime. Na decisão, os juízes do Pacto afirmaram que mesmo com os
equívocos do Poder Legislativo do Chile de não legislar contrariamente
ao Pacto, o Judiciário teria a obrigação de tornar a norma inválida.
No caso do Brasil, a temática ficou patente no caso Gomes Lund e
Outros (Guerrilha do Araguaia), que pediu a revogação da Lei de Anistia (a
qual foi considerada recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal). Mas,
há outros julgamentos que consolidaram esse entendimento como Manuel
Cepeda Vargas vs. Colombia, e ainda, Cabrera García e Montiel Flores vs.
México.						
O controle de convencionalidade, destarte, consiste em um controle
internacional contencioso e concentrado ou ainda por via de uma ação na
Corte IDH, dentro de um processo transnacional apresentado diante da
Comissão, que faz juízo de admissibilidade. Será denominado como via
de ação, uma vez que deve existir uma provocação externa, que coloque
em movimento a jurisdição americana, ao qual geralmente corresponde
ao Informe apresentado pela Comissão.
As sentenças proferidas no exercício desse controle gozam de efeito
vinculante, pois devem ser acolhidas por todos os Estados-partes, como
ocorreu no Chile, no caso Olmedo Bustos e outros. Na ocasião, os peticionantes procuraram a Corte devido a uma censura envolvendo o Conselho de Qualificação Cinematográfica do Chile, que vetou a exibição do
filme “A Última Tentação de Cristo”, que, segundo o órgão, atentava
contra os dogmas religiosos do país, que é confessional católico. Na
Justiça do Chile, a censura foi confirmada ao filme. Por isso, as vítimas acionaram a Comissão e Chile nada fez. A demanda acabou por
chegar à Corte Interamericana, pois os envolvidos tiveram prejuízos
e Ciro Colombara López, uma das vítimas, perdeu seu emprego na
Universidade Católica do Chile.
O Chile acabou sendo condenado com base em violação dos artigos 13 e artigos 1.1 (Aplicação dos Direitos e Deveres) e 2 (Obrigação
de adequar a legislação interna) da Convenção, em face de Juan Pablo
Olmedo e outros. Como reparação dos danos, o Chile deveria retirar a e
censura prévia, que viola o Estado Democrático de Direitos, e permitir a
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exibição do filme, o que configura um tipo de controle de convencionalidade. Ainda pagar às vítimas a indenização pelos gastos realizados com
os processos internos e o processo internacional ante o sistema interamericano, não sendo caso de indenização por danos matérias ou morais.
5. CONTROLE CONSULTIVO E A INTERPRETAÇÃO
Como estabelece o artigo 64.1 da Convenção qualquer Estado-membro da OEA pode consultar o referido tribunal sobre a interpretação do
Pacto de San José e todos os tratados de âmbito regional. Essa consulta envolve também os organismos da OEA, nos conteúdos e matérias das suas
competências, e ainda a Comissão IDH. Para Hector Fix-Zamudio essa
competência consultiva da Corte é a mais ampla do que qualquer outro
tribunal internacional, uma vez que pode interpretar não apenas a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas também todos os tratados
de direitos humanos aplicáveis no Continente Americano (FIX-ZAMUDIO, 2001, p. 22).
Muito embora não tenha um caráter vinculante para o Estado ou
para o órgão que faz esse tipo de consulta de interpretação, esse exercício da competência consultiva do tribunal, sem dúvida, é responsável por
alguns pontos importantes e esclarecimento sobre o alcance das normas
concretas da Convenção.
Para Haideer Miranda Bonila (2014, p. 613), são as interpretações
mais importantes sobre o alcance da Convenção, enquanto que outros,
como Héctor Fix-Zamudio (2016, p. 511), afirmam que o exercício da
competência consultiva não se qualifica como jurisdicional, ainda que
o seja judicial em sentido amplo. O autor (FIX-ZAMUDIO, 2016, p.
511) salienta que a decisão na competência consultiva não implica a
resolução de uma controvérsia por um órgão imparcial ou neutro, mas
tão somente a emissão de uma opinião acerca dos direitos previstos
e suas características. Trata-se de uma interpretação autêntica, muito embora sem um caráter obrigatório ou vinculante, sem fazer coisa
julgada.
Não obstante, levando-se em conta a jurisprudência estabelecida
no caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Peru, deve-se ser feito o controle de convencionalidade por qualquer órgão interno e internacional.
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6. PRISÃO CIVIL E CONTROLE INTERNO NO BRASIL
O controle interno de convencionalidade pode e deve ser feito por
qualquer juiz ou tribunal brasileiro, incluindo o Supremo Tribunal Federal. No tribunal das Américas durante o julgamento Almonacid Arellano
y otros vs. Chile, sentença de 26 de setembro de 2006, ficou claro que os
juízes nacionais devem realizar o controle. Com a leitura dos parágrafos
124 e 125 está explicado que a Corte IDH fixou um dever dos juízes e
tribunais nacionais de aplicar às disposições dos tratados de direitos humanos2. Portanto, se trata de um controle concreto, que pode se apresentar
em processos civis, penais, administrativos ou constitucionais (FERRER
MAC-GREGOR, p. 2 ss).
Allan R. Brewer-Carías (2012, p. 13) explica que o controle de convencionalidade interno, conforme entendimento da Corte IDH, converte
o juiz nacional do Estado-membro em magistrado internacional, como
guardião do Pacto. Esse mesmo posicionamente da Corte foi reiterado
várias vezes, sendo que no julgamento La Cantuta vs. Peru, sentença prolatada em 29 de novembro de 2006, especial no parágrafo 78, há um
novo avanço, que estabelece que o controle deve ser efetuado de ofício
pelos órgãos judiciários internos: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de
la Convención no se vea mermado ou anulado por la aplicación de leyes
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos
del Poder Judicial, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo
un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad” ex
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondentes”.
A sentença afirma ainda que o Poder Judiciário deve exercer uma
espécie de de “controle de convencionalidade” entre as normas jurídicas
internas que aplicam nos casos concretos e a Convenção Americana de
Direitos Humanos.
No entanto, o parámetro não debe ser apenas os tratados de direitos
humanos ratificados no ámbito da OEA, visto que diante do principio
da boa-fé previsto na celebração dos demais documentos internacionais,
qualquer desse nível debe servir de checagem no confronto com as nor-
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mas internas. Há ainda de se levar em conta a impossibilidade de inadimplemento dos tratados fundada em incipatibilidade com a legislação
interna, de acordo com o disposto nos artigos 26 e 27 da Convenção de
Viena dos Direitos dos Tratados.
E nessa tarefa, o poder de interpretação da Corte IDH deve ser levado em conta, como fica claro na Convenção de Viena dos Direitos dos
Tratados de 1969, no artigo 27, que estabelece que as obrigações devem
ser cumpridas de boa-fé e não é possível invocar as normas internas para
não cumprir os tratados internacionais.
No voto singular de Sérgio García Ramírez no caso Trabajadores
Cesados del Congreso vs. Peru, sentença de 24 de novembro de 2006,
no parágrafo 2., fica demonstrado que os atos internos precisam estar em
conformidade com os tratados de direitos humanos inicialmente da OEA,
mas também em nível internacional. Trata-se de uma interpretação extensiva no parámetro, que passa pelos convenções regionais como Sobre o
Desaparecimento Forçado, Convenção do Pará para Erradicação da Violência contra a Mulher, entre outros. Depois registra-se um novo avanço
com os tratados das Nações Unidas.
No voto do mesmo juíz da Corte IDH, Sérgio García Ramírez no
caso Myma Mack Chang vs. Guatemala3, sentença de 25 de novembro de
2011, fica claro o papel de outros órgãos internos que não o Poder Executivo, para o cumprimento dos tratados de direitos humanos, de acordo
com os parágrafos 27, 28 e 46, entre outros.
Nesse contexto, por controle interno de convencionalidade se entende todos os mecanismos usados pelo Poder Judiciário no Brasil, mas
também pelos controles feitos pelo Executivo e Legislativo por meio de
instrumentos próprios dentro dessa dupla compatibilidade vertical. Há
internamente dois tipos de checagem de parâmetros frente aos tratados
internacionais no controle de convencionalidade: os preventivos e os repressivos, como no controle de constitucionalidade. Os dois tipos vão
checar se as leis ou atos federais, estaduais e municipais estão de acordo
com os tratados de direitos humanos do Pacto e outros da ONU. Para
tanto, ou seja, há uma confrontação material nessa checagem pode se usar
controle difuso ou mesmo o concentrado ou via de ação para checagem
de parâmetros. Só que o parâmetro de checagem é o tratado de direitos
humanos.
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No entanto, essa dupla checagem vertical no País deve ser feita inicialmente durante o processo legislativo, no chamado controle preventivo
dos poderes. Assim, o controle preventivo de convencionalidade apresenta-se como um sistema de checagem que ocorre durante o processo
legislativo e tem como objetivo impedir ou prevenir a introdução de uma
norma que viole um tratado de direitos humanos no cenário jurídico. São
instituídas barreiras que impedem as normas brasileiras de adentrarem o
ordenamento jurídico, quando desrespeitam os documentos internacionais. Esse controle ocorre antes ou durante o processo legislativo, ou seja,
quando a norma ainda não está pronta e acabada.
Na fase inicial do processo legislativo, o próprio deputado ou senador autor do projeto de lei deve analisar a compatibilidade do projeto com
o Sistema Interamericano. Após a etapa introdutória, o projeto é remetido
às Comissões Legislativas, especialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, onde novamente ocorre a análise da compatibilidade do projeto,
tendo como parâmetros os tratados de direitos humanos. Os pareceres ou
decisões da Comissão de Constituição e Justiça podem não ter caráter de
decisão terminativa do feito.
Superada essa fase, o projeto é encaminhado ao Presidente da República que tem duas condutas a seguir: a sanção ou o veto. O veto do
Presidente da República ao projeto de lei pode ter a partir de agora três
fundamentos: a violação de um tratado de direitos humanos, a inconstitucionalidade do projeto ou a falta de interesse público.
Surge, assim, um novo tipo de veto com fundamento na contrariedade do projeto aos tratados da Organização dos Estados Americanos, que
também é veto jurídico, mas com fundamento diferente na sua justificativa. Porém esse veto não é absoluto, podendo ser derrubado por maioria
absoluta de cada Casa Legislativa. Depois da sanção presidencial ocorre
a promulgação e publicação da lei, encerrando-se o controle preventivo.
Entretanto, como o Supremo Tribunal Federal tem entendido que
quando existe proibição de discussão de “cláusulas pétreas” o controle
preventivo poderá ocorrer, excepcionalmente, pela via jurisdicional, também o Judiciário, na prática, pode realizá-lo. Com efeito, como na interpretação constitucional deve-se levar em conta que os direitos expressos
não excluem outros que estão nos tratados internacionais (art. 5º, § 2º, da
CF), o Supremo pode impedir uma discussão de um projeto de lei que
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viole essa parte do núcleo imodificável no tocante a subtração de direitos
previstos nos tratados de direitos humanos.
Conforme já mencionamos, no Brasil, ocorreu um caso de controle
de convencionalidade, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário n. 466.343-SP, julgado em 3 de dezembro de 2008, quando o Supremo revogou o artigo 652 do Código Civil, que previa a prisão civil do
depositário infiel. Portanto, o STF não aplicou e revogou o direito civil
nacional. Em seu lugar aplicou a Convenção, depois de uma confrontação
entre ambos num caso concreto. Uma decisão pro-homini, que protegeu
os direitos humanos.
Essa decisão foi antecipada pela doutrina e também pela própria
Corte, que reafirmou que existe responsabilidade internacional do Estado
pela elaboração e aplicação de leis violadoras da Convenção, como está
nos artigos 1. e 2., como consta na Opinião Consultiva 14/94 no caso Lacayo vs. Nicarágua e também na “Ultima Tentação de Cristo vs. Chile”,
um julgamento contencioso.
No Brasil, além do controle preventivo, o controle de constitucionalidade repressivo é exercido após a existência da norma, quando esta já
adentrou o ordenamento jurídico. Pode ser checado pelo sistema misto,
ou seja, é realizado tanto na forma difusa quanto concentrada, mas já
existe uma lei, ato normativo ou ato no ordenamento que não está de
acordo com os tratados de direitos humanos.
A via difusa, também denominada de exceção, de defesa ou indireta,
é, em síntese, a argüição da incompatibilidade de um ato normativo ou
lei, dentro de um processo judicial comum, frente às normas do Pacto.
Há um controle concreto, que pode se apresentar difusamente em
processos civis, penais, administrativos ou constitucionais, como indica a
obra coordenada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2012, p. 2-12).
Por sua vez, a via concentrada, também chamada de direta, ou de
ação ou ainda de controle abstrato é uma ação com a finalidade única: a
declaração de uma norma como nula por violação de um tratado internacional, usando as ações constitucionais: como a Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental. O artigo 97 da Constituição
traz a cláusula da reserva de plenário, estabelecendo que na via difusa e
concentrada, a declaração dessa nulidade deve ser pelo voto da maioria
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absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial.
O controle repressivo no Brasil, repita-se, trouxe como primeiro caso
a proibição da prisão civil do depositário infiel prevista como possibilidade no art. 5 LXVII que confrontava com o art. 7.7 do Pacto de São José
da Costa Rica que determina que: “Ninguém deve ser detido por dívidas.
Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Da interpretação do referido dispositivo legal, tem-se que a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos somente admite a hipótese
de prisão civil (meio coercitivo de pagamento) em caso de descumprimento de obrigação alimentícia, enquanto que, como exposto em linhas
anteriores, a Constituição Federal admite a prisão em duas hipóteses: descumprimento de obrigação alimentícia e ainda, no caso de depositário
infiel. Assim, é patente o conflito existente entre a Lei Fundamental e ordinária pátria e a Convenção Americana.
A Corte IDH tem entendido que o controle de convencionalidade
é um dever por parte dos tribunais locais, não podendo ser afastado por
qualquer pretexto segundo Valério de Oliveira Mazzuoli (2011, p. 137).
Deve se entender que além daquele processo transnacional apresentado
diante da Corte, o tribunal maior do Brasil tem o dever de controlar a
supra legalidade dos tratados de direitos humanos, tal qual ficou claro
na prisão do depositário infiel. Assim, como base no julgado pelo STF
e nas sentenças da Corte IDH, qualquer Juiz ou Tribunal do Brasil pode
não aplicar uma lei que confronta a Convenção Americana dos Direitos
Humanos, dando aplicação direta ao tratado.
7. CONCLUSÕES
Do exposto, infere-se que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é de grande importância para proteção dos direitos fundamentais
do homem, funcionando o controle de convencionalidade como um fiscal
da respeitabilidade por parte dos Estados-parte da OEA em relação aos
direitos que eles se obrigaram proteger.
Pelas análises feitas fica claro que se trata de uma instância superior,
supranacional, que visa a aceleração da proteção por um mecanismo supra
nacional. A construção doutrinária da Corte usou como base o modelo
europeu fazendo ampliações importantes visando ampliar a proteção dos
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direitos humanos no Continente. O Sistema funciona por meio de dois
órgãos distintos, sendo obrigatória análise por meio da Comissão IDH,
que faz um juízo de admissibilidade, com um tipo de controle político.
A Corte, por sua vez, surge como órgão jurisdicional de proteção
complementar aos direitos humanos nos países da OEA, haja vista ser
necessário, de regra, que sejam esgotados os recursos internos, embora o
haja exceções. Esse é o chamado controle internacional, que prevê ainda a
chamada Opinião Consultiva por parte do tribunal na interpretação dos
tratados.
O controle de convencionalidade surge como importante instrumento de assegurar direitos humanos para as pessoas do Continente, sendo
uma checagem vertical das normas internas diante dos tratados referentes
ao tema. Fica claro que essa checagem pode ser feita durante o processo
legislativo, internamente, com instrumentos já existentes. Já o controle repressivo interno pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal no caso concentro ou ainda no Supremo Tribunal Federal por meio das ações diretas.
O dito exame de compatibilidade deve ser feito sobre todos os atos
normativos ou não, bem como as sentenças proferidas pelo Judiciário, tomando como parâmetro a Convenção e seus Protocolos Adicionais, além
da jurisprudência da Corte IDH, que é o órgão que tem autoridade para
interpretar as disposições nos casos contenciosos que são levados para sua
apreciação.
Como visto, a Corte passou também a usar como parâmetro também os tratados da Organização das Nações Unidas.
Apesar disso, por não ser órgão de um Estado, a Corte pode apreciar
e julgar com imparcialidade todas as denúncias contra os próprios membros, que são os principais violadores dos direitos humanos.
Essas autoridades que ocupam cargos e funções importantes passam
a ter um controle no abuso das violações e degradações. Os Estados continuam com suas competências, mas a busca de Justiça não termina em
nível interno.
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controu-se no abolicionismo penal a possibilidade de afastar as práticas
do trato cruel estatal, favorecendo laços sociais solidários, e verificou-se a
compatibilidade do modelo de justiça restaurativa com uma cultura jurídica de negação da crueldade.
ABSTRACT:
This study intends to present a criminological perspective of the
criminal abolitionism, relating it with models of restorative justice. Initially, the practice of caging people was problematized, considering three
fundamental questions: who are the caged? Why? What for? The criminal-legal tradition answers these questions based on the dogmas of the causal
relationship between crime and punishment, the inevitability of punishment and the humanization of punishment. By examining such dogmas,
it was found in the criminal abolition the possibility to settle practices of
cruel treatment, in order to strengthen solidarity and social bonds, and
the compatibility of the model of restoration justice with a legal culture of
cruelty denial.
RESUMEN:
Este estudio pretende presentar una perspectiva criminológica
del abolicionismo penal, relacionándola con los modelos de justicia
restaurativa. Inicialmente, se problematizó la práctica de enjaular personas, considerando tres preguntas fundamentales: ¿quiénes son los
enjaulados? ¿Por qué? ¿Para que? La tradición jurídico-penal responde estos cuestionamientos fundándose en los dogmas de la relación
causal entre crimen y castigo, de la inevitabilidad de la pena y de la
humanización de la pena. Al escudriñar estos dogmas, se encontró
en el abolicionismo penal la posibilidad de dirimir las prácticas del
trato cruel estatal, favoreciendo lazos sociales solidarios, y se verificó
la compatibilidad del modelo de justicia restaurativa con una cultura
jurídica de negación de la crueldad.
PALAVRAS-CHAVE:
Abolicionismo Penal. Justiça Restaurativa. Crueldade. Gozo Punitivo. Gozo Panóptico.
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PALABRAS CLAVE:
Abolicionismo Penal. Justicia Restaurativa. Crueldad. Gozo Punitivo. Gozo Panóptico.
1. INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea é uma sociedade que enjaula seres humanos. Cerca de cem milhões de pessoas estão encarceradas, nesse momento, ao redor do mundo1. O presente trabalho tem por objetivo precípuo reaprender o espanto com essa curiosa prática e questionar-se acerca
do enjaulamento de seres humanos, mormente buscando responder a três
questionamentos: 1) Quem são os enjaulados? 2) Por que são enjaulados?
3) Para que são enjaulados?
As respostas tradicionais a essas perguntas, assim como todos os
discursos teóricos que, de alguma maneira, legitimam o poder punitivo e,
especificamente, a pena privativa de liberdade – que aqui será tratada por
enjaulamento de seres humanos, substituindo os eufemismos clássicos da
linguagem penal pelo uso, inspirado em Nietzsche, da hibérbole como
estratégia política de transgressão (NEHAMAS, 2002) – parecem se assentar, de forma aberta ou não, em três dogmas que habitam veladamente
o subterrâneo do discurso penal e que se pretende trazer à superfície.
O primeiro desses dogmas é a crença de que existe uma relação de
causa e efeito entre crime e pena, desviação e castigo, ou seja, de que ao
crime, como causa, corresponde a pena, enquanto consequência. As principais chaves teóricas que serão utilizadas para desmascarar esta superstição da relação causal entre crime e castigo serão a criminologia da reação
social e o interacionismo simbólico, com os estudos sobre os processos de
criminalização e as teorias do etiquetamento (labeling approach).
A forma com a qual se lida com esse dogma tem muito a ver com
a forma como se responde às duas primeiras perguntas aqui formuladas
(quem são os enjaulados? Por que são enjaulados?).
O segundo dogma é o mito da inexorabilidade da pena, a fantasia
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de que, sem poder punitivo estatal, as sociedades se dissolveriam em vingança privada generalizada. Do interior dessa fantasia exsurge outra: a
de que o enjaulamento de seres humanos é também inevitável, pois não
haveria alternativa viável à pena de prisão. Este dogma relaciona-se com
a forma como se responde às duas últimas perguntas (por que enjaulamos
pessoas? Para que as enjaulamos?) e será analisado pelo marco teórico da
antropologia política.
O terceiro dogma é o mito da humanização da pena, a crença de que
a pena privativa de liberdade (enjaulamento) faz parte do projeto teórico
iluminista de humanização do direito penal, o que leva a que se sustente
que enjaular pessoas é uma maneira humana de lidar com situações-problema. Também esse dogma tem que ver com a forma como respondemos
às duas últimas perguntas formuladas (por que enjaular? Para que enjaular?) e será analisado com as lentes genealógicas da história da pena e do
poder punitivo, mormente como feita por Michel Foucault.
Após a análise do que aqui se nominará três dogmas do penalismo
e, acrescentando aos marcos teóricos já mencionados uma leitura psicanalítica das “funções” do enjaulamento, serão propostas novas respostas
aos três quesitos originários (quem são os enjaulados? Por que são enjaulados? Para que são enjaulados?) para, então, sintetizar todos os marcos
teóricos em uma postura final a ser sustentada: o abolicionismo penal
como estilo de vida e como proposta de um novo vocabulário para redescrever velhas práticas.
Por fim, será apresentado o modelo da justiça restaurativa, em breve
revisão teórica, para se observar sua compatibilidade com a crítica criminológica abolicionista.
2. ENJAULAR SERES HUMANOS: QUEM? POR QUÊ? PARA QUE?
É simples a resposta tradicional aos três questionamentos propostos.
Quem são os enjaulados? Os criminosos. Por quê? Por que cometeram
crimes. Para que? Para evitar o crime. Para garantir a ordem social. Para
que sejam ressocializados. Para garantir a vigência da norma. Para que se
restabeleça a justiça.
Estas respostas, direta ou indiretamente, derivam da crença em três
dogmas que são fruto da fantasia do penalista e que são instrumentais
para justificar todo discurso legitimante do poder punitivo e do enjaula-
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mento de pessoas:
1. O dogma da relação causal entre crime e castigo: “a pena é a
resposta estatal ao delito” / “o delito é causa à qual a pena corresponde como efeito” / “pune-se aqueles que são culpados por
praticar delitos”.
2. O dogma da inexorabilidade da pena: “sem poder punitivo estatal a sociedade se dissolve em guerra de todos contra todos”
/ “alguém precisa sofrer para que a sociedade exista” / “não há
alternativas à pena privativa de liberdade (enjaulamento)”.
3. O dogma da humanização da pena: “a pena privativa de liberdade (enjaulamento) faz parte do projeto teórico iluminista de
humanização do direito penal”/“a pena privativa de liberdade
(enjaulamento) representa um salto evolutivo na história das penas”/“o enjaulamento possui fundamento teórico”/“a pena possui funções positivas”.
Estes dogmas, entretanto, estão desmascarados e desnudados como
falsos pelas ciências sociais, antropológicas e históricas. Ocorre que o jurista, que tradicionalmente padece de certo isolamento científico, fecha-se
em sua própria realidade e deixa de dialogar, conhecer e ouvir o que os
outros campos do saber lhe têm a dizer. O jurista normalmente só dialoga
com o jurista.
É impossível pretender independência e separação entre direito
penal, política criminal e criminologia. O direito penal produz o saber que
tem por finalidade embasar as decisões judiciais segundo um programa
traçado pela política-criminal, programa este, por sua vez, concebido
com base nos dados e diagnósticos levantados pela criminologia. Um
saber penal que se pretenda alienado à questão do poder (política) e aos
dados da realidade social será sempre um saber fantasioso, uma ilusão ou
mesmo uma alucinação.
Assim, as teorias na seara da dogmática penal (direito penal) não
podem se refugiar na absoluta abstração do “dever ser”, pois o “dever ser”,
por definição, é algo que “não é”. Pretender fundamentar uma ciência sobre aquilo que “não é” é fundamentá-la sobre a mentira, baseá-la em dados sociais falsos ou inventados. Os discursos sobre as funções da pena
estão, no entanto, ancorados na abstração destes três dogmas que não
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encontram qualquer relação com os dados que se pode colher da realidade social. É preciso, assim, trazer à superfície esses (falsos) dogmas que
repousam no subterrâneo do discurso jurídico-penal. É preciso fazê-los
falar e, principalmente, desmontar sua palavra e deixar às escâncaras sua
natureza supersticiosa, irracional, mística e, principalmente, cruel.
3. OS TRÊS DOGMAS DO PENALISMO
3.1 O dogma da relação causal entre crime e pena
É lugar comum do discurso jurídico-penal pensar a pena como consequência do crime. Ao crime, como causa, corresponde a pena, como
efeito. Graças à crença nesse dogma se imagina que as pessoas sobre quem
incidem as penas são aquelas que cometeram delitos. Essa ideia, longe
de real, é uma verdadeira alucinação, e é em razão dessa alucinação que
imaginamos que a pena incide sobre aqueles que delinquiram e porque
delinquiram.
À atividade de escolha daqueles a quem se imputará uma infração de
natureza penal, presente em todas as sociedades contemporâneas que institucionalizaram o poder punitivo, habituou-se chamar “criminalização”.
Este processo é levado a cabo pelo conjunto de agências que compõem o
sistema penal. Estudar como se dá o processo de criminalização tem sido
o foco da criminologia desde a década de sessenta do século XX, quando
se abandonou o paradigma etiológico (busca pelas causas do crime) em
favor do paradigma da reação social.
O processo de criminalização ocorre, segundo Eugenio Raúl Zaffaroni (2011), em dois momentos, denominados criminalização primária e
secundária. Criminalização primária “es el acto y el efecto de sancionar una
ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas”
(ZAFFARONI, 2011, p. 07). Trata-se de criar as leis penais incriminadoras, atividade exercida, basicamente, pelo poder legislativo e que traça um
programa que deve ser cumprido por outras agências do sistema penal
(polícias, judiciário, ministério público...). Já a criminalização secundária
Es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que
tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la pri-
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va de su libertad ambulatoria, la somete a la agencia judicial,
ésta legitima lo actuado, admite un processo (o sea, el avance
de una serie de actos secretos o públicos para establecer si
realmente ha realizado esa acción), se discute publicamente
si la ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición
de una pena de cierta magnitud que, cuando es privativa de la
libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia
penitenciaria (prisionización). (ZAFFARONI, 2011, p. 07).
Assim, a criminalização primária determina quais condutas devem
ser consideradas como crime e submetidas a pena, enquanto as agências
executivas responsáveis pela criminalização secundária procuram realizar
esse programa, fazendo incidir o poder punitivo sobre aqueles que praticam as condutas primariamente criminalizadas.
Ocorre que “a criminalização primária é um projeto legal tão enorme que, em sentido estrito, abarcaria a quase toda a população” (ZAFFARONI, 2012, p. 22), vez que a quantidade de crimes tipificada pelas leis
penais e a quantidade de pessoas que praticam as condutas típicas é incomensurável. O programa traçado pela criminalização primária, portanto,
é estruturalmente irrealizável:
La criminalización primaria es un programa tan inmenso,
que nunca y en ningún país se pretendió llevarlo a cabo en
toda su extensión, y ni siquiera en parte considerable, porque
es inimaginable (ZAFFARONI, 2011, p. 07).
É impossível para as agências de criminalização secundária,
mormente para a polícia, investigar todas as condutas criminalizáveis
praticadas por todas as pessoas. As agências de criminalização tem
limitada capacidade operativa, tanto em razão de limitação de pessoal
como de recursos.
Assim, é natural que o sistema penal, através das agências de criminalização secundária, promova uma seleção criminalizante e que leve a
cabo apenas uma ínfima porção do programa traçado pela criminalização
primária.
Diante do programa faraônico e irrealizável da criminalização primária, não resta às agências executivas, para tornar possível a promoção
da criminalização secundária, outra saída que não atuar de forma seletiva.
Incube a elas, portanto, decidir de quem irão se ocupar, ou seja, quem
serão as pessoas que serão criminalizadas:
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Esto responde a que las agencias de criminalización secundaria, dada su pequeña capacidad frente a la inmensidad del
programa que discursivamente se les encomienda, deben optar
entre la inactividad o la selección. Como la primera acarrearía
su desaparición, cumplen con la regla de toda burocracia y proceden a la selección. Este poder corresponde fundamentalmente a las agencias policiales (ZAFFARONI, 2011, p. 08).
Essa seleção promovida pelas agências policiais não se dá, entretanto, em termos de critérios traçados exclusivamente por elas próprias,
senão também por outras agências, inclusive as de comunicação social,
assumindo a mídia papel de destaque na tarefa de forjar o estereótipo da
pessoa suspeita, do criminoso em potencial, visto enquanto inimigo da
sociedade.
A esse estereótipo do inimigo, construído nos meios de comunicação e no imaginário popular, soma-se outro critério orientador da seletividade da criminalização secundária, decorrente das próprias limitações
operativas (quantitativas e qualitativas) das agências policiais: opta-se
por investigar o que é mais fácil. Em geral, esta escolha pelo mais simples
significa direcionar os esforços investigativos: a) ao que Zaffaroni chama
“obras ilícitas toscas”, ou seja, aos crimes grosseiros, praticados sem qualquer sofisticação, cuja detecção se torna mais fácil; b) às pessoas sobre
quem a incidência do poder punitivo cause menos problemas, por sua
impossibilidade de acesso ao poder político ou à comunicação de massa
(ZAFFARONI, 2011).
Assim, os fatos mais grosseiros cometidos por pessoas com menos
acesso à comunicação e educação são projetados à opinião pública como
os únicos delitos e os autores destas condutas como os únicos delinquentes.
Cria-se, então, um estereótipo de criminoso que é difundido maciçamente entre o imaginário coletivo, etiquetando como o delinquente potencial,
em geral, os homens jovens vindos de classes sociais mais carentes (pobres), ligados a grupos étnicos historicamente “desempoderados” (negros,
por exemplo) e fora dos padrões estéticos dominantes (feios):
Por tratarse de personas desvaloradas, es posible asociarles
todas las cargas negativas que existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina fijando una imagen pública
del delincuente, con componentes classistas, racistas, etários,
de género y estéticos (ZAFFARONI, 2011, p. 09).
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A tomada de consciência proporcionada por esta perspectiva criminológica, tributária do interacionismo simbólico e das teorias do etiquetamento (labeling approach), promoveu um câmbio de paradigmas nos
estudos criminológicos, inaugurando o chamado paradigma da reação
social. A criminologia passa a estar mais comprometida com o desmascaramento do processo de criminalização e sua seletividade do que com
a tradicional abordagem etiológica (positivista) de quem procura pelas
“causas” da delinquência (ZAFFARONI, 2012).
Essa seletividade da criminalização secundária, projetada pela comunicação massiva, cria no imaginário popular a ideia de um sistema
prisional povoado por criminosos extremamente perigosos, autores de
delitos graves e bárbaros (homicídios, estupros, etc.), quando, na realidade, à grande maioria dos apenados foram atribuídas obras ilícitas toscas
com fins lucrativos (crimes contra o patrimônio) ou crimes, em sua essência, de duvidosa tipicidade material (como o tráfico de substâncias entorpecentes, por exemplo). Assim, provoca-se uma difusão criminalizadora
epidêmica que atinge somente àqueles com baixa imunidade ante o poder
punitivo, ou seja, os que se encontram em estado de vulnerabilidade em
relação às agências de criminalização secundária porque (a) suas características pessoais se enquadram nos estereótipos criminais (pobre, negro,
imigrante, feio, jovem, homem...); (b) seu treinamento social (educação)
só lhes permite produzir obras ilícitas toscas, de fácil detecção; (c) seu etiquetamento como “criminosos em potencial” produz a assunção do papel
social que lhes é atribuído, fazendo com que a imagem difundida sobre si
transforme-se em suas próprias autoimagens, nas quais mergulham, terminando por comportar-se segundo é esperado que se comportem, ou
seja, praticando crimes (ZAFFARONI, 2011).
O sistema penal opera, portanto, na forma de um filtro:
(a) El poder punitivo criminaliza seleccionando, por regla
general, a las personas que encuadran en los estereotipos criminales y que por ello son vulnerables, por ser sólo capaces
de obras ilícitas toscas y por asumirlas como roles demandados según los valores negativos – o contravalores – asociados al estereotipo (criminalización conforme a estereotipo).
(b) Con mucha menor frecuencia criminaliza a las personas
que, sin encuadrar en el estereotipo, hayan actuado con bru-
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teza tan singular o patológica que se han vuelto vulnerables
(autores de homicídios intrafamiliares, de robos neuróticos,
etc.) (criminalización por comportamento grotesco o trágico). (c) Muy excepcionalmente, criminaliza a alguien que,
hallándose en una posición que lo hace prácticamente invulnerable al poder punitivo, lleva la peor parte en uma pugna
de poder hegemónico y sufre por ello una caída en la vulnerabilidad (criminalización por retiro de cobertura) (ZAFFARONI, 2011, p. 11).
Neste mesmo sentido:
O sistema penal atua sempre seletivamente e seleciona de
acordo com estereótipos fabricados pelos meios de comunicação de massa. Estes estereótipos permitem a catalogação
dos criminosos que combinam com a imagem que corresponde à descrição fabricada, deixando de fora outros tipos
de delinquentes (delinquência de colarinho branco, dourada,
de trânsito, etc.).
Nas prisões encontramos os estereotipados. Na prática, é
pela observação das características comuns à população prisional que descrevemos os estereótipos a serem selecionados
pelo sistema penal, que sai então a procurá-los. E, como a
cada estereótipo deve corresponder um papel, as pessoas assim selecionadas terminam correspondendo e assumindo os
papéis que lhes são propostos (ZAFFARONI, 2012, p. 130).
Essa seletividade do processo de criminalização, segundo Zaffaroni
(2011), é estrutural e, portanto, não há sistema penal no mundo em que
a regra geral não seja a criminalização secundária segundo a posição de
vulnerabilidade do candidato a ser criminalizado.
Em resumo: os selecionados pelo sistema penal para submissão ao
enjaulamento não são os criminosos, pois crimes praticamente todos os
cidadãos cometem frequentemente (dirigir sob efeito de álcool, baixar
mídias na internet em violação aos direitos autorais, fotocopiar livros,
etc.). A pena não é simplesmente uma consequência da conduta descrita
como criminosa. Os enjaulados não são aqueles que cometem crimes,
senão aqueles que, vindos de parcelas vulneráveis da população, se enquadram em determinada imagem e em um estereótipo socialmente difundido do delinquente. São aqueles em quem a etiqueta de delinquente
adere com facilidade.
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Ademais, importante ter em mente que, no caso da América Latina,
mais de 70% da população carcerária é composta por presos sem condenação (provisórios). Assim, nem sequer podemos dizer que os enjaulados
são aqueles que foram condenados pela prática de delitos ou que cometeram delitos, já que a maioria deles sequer foi julgada para que se demonstrasse ter havido, de sua parte, cometimento de ilícito.
Por fim, vale tomar em conta a advertência sempre presente na obra
de Louk Hulsman acerca das chamadas “cifras negras”. Há muito aqueles
que trabalham com “dados estatísticos” acerca da questão penal têm se
dado conta de que inúmeros eventos criminalizáveis denunciados à polícia nunca chegam aos tribunais. Essa diferença entre os crimes denunciados (estatísticas da polícia) e os crimes judicializados (estatísticas dos
tribunais) é chamada de cifra negra (HULSMAN, 2003).
Segundo Hulsman (2003, p. 204), “a grande maioria de eventos criminalizáveis (“sérios” e “menores”) pertence à cifra negra”, de maneira
que à grande maioria das pessoas que praticam delitos não corresponde, como resposta, sequer uma ação penal, que se dirá efetivamente uma
pena. Não é por meio do sistema penal, então, que a sociedade lida com a
maioria das situações-problema criminalizáveis.
Em suma: Não há uma relação causal entre cometer crime e sofrer
pena. Os enjaulados não são aqueles que cometeram crimes e não estão
enjaulados porque cometeram crimes. Os enjaulados são os vulneráveis
e são enjaulados porque se enquadram em determinado estereótipo que
lhes permite ser rotulados como delinquentes e capturados pelo sistema
penal sob esse pretexto.
3.2 O dogma da inevitabilidade da pena
Eis o segundo grande dogma do penalista: sem poder punitivo estatal, as sociedades se dissolvem em violência generalizada. Toda a doutrina penal moderna está construída em torno do mito da pena inevitável.
A instituição do castigo estatal como resposta à conduta desviante seria,
justamente, o grande marco que separa as sociedades “civilizadas” das
“primitivas”: “o homem abre caminho da selvageria à civilização com a
regra de castigo na mão” (ALAGIA, 2013, p. 19).
A principal fonte desse dogma encontra-se em Hobbes (2008), para
quem, em estado de natureza, o homem viveria em permanente guerra de
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todos contra todos, de maneira que, mais do que por uma suposta irracionalidade do selvagem, as sociedades primitivas estariam condenadas à
violência generalizada pela falta de governo e de poder punitivo.
Em Hobbes, o homem, seja ele selvagem ou civilizado, é governado
por paixões e afetos cegos que o inclinam à vingança. Daí que, tanto ele
como Spinoza (2012), seu contemporâneo, justificam a soberania punitiva na ameaça de anarquia. Nessa esteira também seguem John Locke
(2006) e os demais adeptos da teoria contratualista, bem como os neocontratualistas do século XX como John Rawls (2002) e Robert Nozick
(2001), sempre partindo do pressuposto de que é necessário castigar para
que a sociedade exista.
Essa crença, que Alejandro Alagia (2013) denominou “o mito da
pena inevitável”, povoa até hoje o imaginário dos penalistas e é lugar
comum nos tratados de direito penal. Ocorre que essa fantasia do penalismo encontra-se já desmascarada pela antropologia política também
desde a década de sessenta do século XX. Estudos de antropólogos e
etnólogos que observaram de dentro várias sociedades tribais da América
e da África nos esclarecem que, negando a alucinação do penalista, não
é a vingança a regra para solução de conflitos nas sociedades sem estado,
mas a composição e a reparação2. A regra geral da sociedade primitiva
não é a da vingança de todos contra todos, mas a do intercâmbio de todos
com todos, como já esclarecera Marcel Mauss (2010). Essa composição
por meio do intercâmbio, que era a forma natural de solução dos conflitos
naquelas sociedades, era atingida sem a necessidade da intervenção de
qualquer autoridade instituída de poder. Por vezes, a composição podia
ser intermediada pela figura do chefe da tribo, porém este chefe, na sociedade primitiva, era um chefe sem poder, ou cujo poder residia apenas
na palavra e na capacidade que possuía de pacificar através da retórica
- “chefia e linguagem estão, na sociedade primitiva, intrinsecamente ligadas; a palavra é o único poder concedido ao chefe: mais do que isso, a
palavra é para ele um dever” (CLASTRES, 2013a, p. 229).
Sobre esse papel do chefe nas sociedades tribais, esclarece Pierre
Clastres (2013a, p. 218):
A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe
de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe
não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de
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coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é
um comandante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever
de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, e a
figura (mal denominada) do “chefe” selvagem não prefigura em
nada aquela de um futuro déspota. Certamente não é da chefia
primitiva que se pode deduzir o aparelho estatal em geral.
O chefe, na sociedade tribal, não é, portanto, uma antecipação do
que viria a ser a figura do soberano nas sociedades com Estado, mas somente alguém que trabalha para a sociedade e cujo poder é apenas o de
pacificar, por meio do discurso e de modo consensual, os conflitos. Sua
figura também em nada se assemelha à de um juiz, pois ele não decide,
não diz o direito e sua palavra não tem força de lei. Se o chefe tenta impor
seu poder à tribo, necessariamente perde a posição de chefia:
É por isso que é impossível para o chefe alterar essa relação
em seu proveito, colocar a sociedade a seu próprio serviço,
exercer sobre a tribo o que denominamos poder: a sociedade primitiva nunca tolerará que seu chefe se transforme em
déspota (2013a, p. 220).
O destino do chefe que pretende “bancar o chefe”, como bem esclarece Clastres (2013a) com os exemplos do índio Fousiwe, entre os Yanomami, e de Gerônimo, entre os Apache, é sempre um destino trágico.
As sociedades primitivas se protegem contra o surgimento da autoridade e, consequentemente, do Estado e do poder punitivo:
A propriedade essencial (quer dizer, que toca a essência) da
sociedade primitiva é exercer um poder absoluto e completo
sobre tudo que a compõe, é interditar a autonomia de qualquer um dos subconjuntos que a constituem, é manter todos
os movimentos internos, conscientes e inconscientes, que
alimentam a vida social, nos limites e na direção desejados
pela sociedade. A tribo manifesta entre outras (e pela violência
se for necessário) sua vontade de preservar essa ordem social
primitiva, interditando a emergência de um poder político individual, central e separado (CLASTRES, 2013a, p. 224-225).
Assim, não há nessas sociedades um poder punitivo centralizado,
que se manifeste em forma de autoridade. Em outras palavras: não há
pena e, muito embora a pena não exista, não há qualquer relato etnográfico de uma sociedade sem Estado que tenha se dissolvido em violência e
vingança generalizada por falta de poder punitivo.

332

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

Isso não ocorre porque nas sociedades sem Estado não haja infração
às normas de convivência, mas simplesmente porque, ao contrário do que
alimenta a fantasia do penalista, a forma padrão de reagir à infração não
é a vingança, mas a arbitragem:
Del mismo modo que lo punitivo no disuade nada en la civilización, la costumbre tampoco disuade nada en la sociedad
igualitária. También entre los salvajes hay pasión por violar
normas. Frente a la infracción lo que obliga es el arbitraje
(ALAGIA, 2013, p. 98).
O conflito gerado pela desviação era solucionado pela composição
voluntária entre os clãs da vítima e do infrator e, em certos casos, esta
composição, se não vinha à tona naturalmente, era intermediada pela arbitragem do chefe, que concentrava todo o seu poder na ponta de sua
língua e, usando a oratória como ferramenta, facilitava a pacificação dos
interesses, sem, contudo, proferir uma decisão.
Esse mecanismo de atuação arbitral e desempoderada do chefe é claramente desnudado por estudos realizados sobre a figura do “chefe pele
de leopardo”, entre os nuer africanos (estudados, por exemplo, por Lucy
Mair), bem como na chefatura das sociedades semai, na Malásia (estudadas por Robert Dentan), ou na dos mehinacu (observados por Thomas
Gregor), dos kapauku (estudados por Leopold Pospisil) e dos guayaqui
(estudados no Paraguai por Pierre Clastres), apenas para citar alguns poucos exemplos.
O mecanismo da arbitragem, no entanto, não é a única maneira de
solucionar conflitos. Existem, em cada uma dessas sociedades sem Estado, instituições particulares, como o duelo de canções entre os esquimós,
por exemplo. Em situações de exceção, quando estes mecanismos de pacificação falham, torna-se possível o exílio do infrator (em muitos casos
voluntário, inclusive) ou a vingança sacrificial. A vingança, portanto, não
é a regra para a solução de conflito entre os selvagens, mas situação de
exceção que só vem à tona após uma tentativa malograda de acordo e reparação e que, nem de longe, é provida de poder suficiente para dissolver
as sociedades primitivas.
Assim, conforme esclarece Alagia (2013, p. 65):
La venganza entre los salvajes nunca es asunto privado. Tampoco los arreglos pacíficos. Ello es evidente a causa del empeño que pone el grupo en evitar lo primero y favorecer lo
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segundo. Más extraño a los salvajes es la violência interna
de una guerra de todos contra todos. No hay nada evolutivo
en el pasage de la venganza privada a la pública que señale
el salto de la barbarie a la civilización. La venganza privada
ilimitada fue una invención, igual que otras, como la acusación de canibalismo, de irracionalidad indígena, hechas a la
medida de los intereses de conquista del hombre blanco, no
sólo para domesticar salvajes sino para afirmar un princípio
válido para todas las “razas” y pueblos: una sociedad sin autoridad sacrificial es una sociedad inimaginable, imposible.
Donde no hay autoridad los hombres comen unos a otros.
Não é, portanto, na vingança privada dos selvagens que se pode entrever o surgimento da pena pública. A pena pública deriva da generalização e universalização de outra categoria, utilizada somente em circunstâncias muito excepcionais pelos povos primitivos: o sacrifício.
O sacrifício dos selvagens é uma instituição ritual purificadora que
não tem seu âmbito reduzido a solucionar os conflitos quando fracassa
a regra da reparação. O sacrifício primitivo não tem necessariamente a
ver com a violação da norma, mas é a maneira de responder a desgraças
e eventos naturais ou sociais que, marcados pela desmedida (excesso ou
escassez), geram mal estar e inquietude radicais, de maneira que a paz só
pode voltar a reinar por meio de atos rituais de violência sacrificial contra
aqueles mais vulneráveis do grupo.
Pierre Clastres (2013b) narra uma cadeia sacrificial de crianças entre os guayaqui originada do fato de que um bebê fora fulminado por
um raio (ou morto propositalmente pelo deus Chono, como acreditavam
aqueles índios). Malinowski (2008) conta do suicídio sacrificial de um
adolescente acusado publicamente de incesto (violação da regra sagrada
da exogamia) entre os índios das Ilhas Trobriand. Assim como a pena
pública, o sacrifício ritual era pensado pelos primitivos como uma forma
de restaurar um mal estar sentido pelo grupo e que ameaça, de fora ou de
dentro, sua segurança.
É certo que a existência de normas é estrutural em toda sociedade. A
regra do trato sacrificial, entretanto, para os selvagens, era utilizada para
um número reduzidíssimo de conflitos insuportáveis. Como exceção, o
sacrifício existiu abertamente também nas sociedades antigas, como, por
exemplo, nas figuras do Pharmakón ateniense3 ou do Homo Sacer, no
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direito romano arcaico (AGAMBEN, 2010).
Somente com o confisco estatal do conflito da vítima e com estatização da pena e do poder punitivo, que ocorrem na Europa medieval
por volta dos séculos XII e XIII, é que o trato sacrificial se transforma de
absoluta exceção à regra geral para lidar com a conduta desviante, como
se discutirá mais adiante. Fica, no entanto, a impressão (já demonstrada
falsa) de que a pena, enquanto generalização do trato sacrificial, é a única
alternativa possível e que é preciso sacrificar populações vulneráveis, fazendo-as sofrer, para que a sociedade exista.
3.3 O dogma da humanização da pena
Também faz parte do imaginário da cultura penal a crença de que
a pena de prisão, ou seja, a prática de enjaular seres humanos, integra o
projeto iluminista de humanização do direito penal e das penas traçado
no século XVIII. Com efeito, no fim do século XVIII e começo do século
XIX emergiu um programa teórico de reforma e reorganização do sistema
judicial e penal nos diferentes países da Europa e do mundo.
Esse projeto teórico, em geral, é atribuído a Beccaria, Bentham,
Brissot e aos legisladores que empreenderam as redações do primeiro
e do segundo códigos penais franceses revolucionários (FOUCAULT,
2013). O primeiro princípio desta reelaboração do sistema teórico da lei
penal promovido por esses autores é que o crime não deve ter relação
alguma com a falta moral ou religiosa. O crime não é a infração da lei
moral ou religiosa, mas a ruptura com a lei civil, estabelecida no seio da
sociedade pelo poder político instituído. Daí a impossibilidade de crime
ou de pena sem lei anterior que os defina. O paradigma da legalidade é o
eixo arquimediano deste novo projeto que pretende humanizar o direito
penal limitando o poder de punir do Estado.
O segundo princípio é que a lei penal, posta pelo poder legislativo,
não deve buscar transcrever a lei natural, a lei religiosa ou a moral, mas
deve representar unicamente aquilo que é útil à sociedade, definir como
reprimível somente o que é socialmente nocivo. O terceiro princípio, de
maneira natural, decorre dos dois primeiros: o crime deve ter uma definição legal clara e simples. O crime não é mais o pecado ou a falta
moral, senão um incômodo social. Daí também uma nova concepção do
criminoso como inimigo interno, aquele que danifica e perturba a ordem
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social4.
Como se deve, então, reagir a esses novos conceitos de delito e de
delinquente? Se o crime não é mais o pecado e o criminoso não é mais o
maldito, se o crime é o dano social e o criminoso aquele que causou esse
dano, fica claro que a pena não mais poderá prescrever uma vingança, a
redenção de um pecado pela dor e pelo suplício. A lei penal, no epicentro
desse programa, deve reparar o dano ou impedir que ele ocorra.
Com base nessa reformulação da função da pena, derivada da redescrição dos conceitos de crime e criminoso, emergem desse programa
teórico, como relata Foucault, quatro tipos de castigo: 1) o exílio, 2) a
vergonha e escândalo públicos, 3) a reparação do dano social pelo trabalho forçado, 4) o Talião (FOUCAULT, 2013, p. 98-99). Eram estas as
penas humanas propostas não só por teóricos como Beccaria, senão também por legisladores como Brissot e Lepelletier de Saint-Fargeau, e que
se adequariam ao projeto iluminista de humanização do direito penal. A
pena de prisão, o enjaulamento de seres humanos, em momento algum,
entretanto, é sugerido como parte desse projeto.
Beccaria, por exemplo, usualmente mencionado como o grande pai
do direito penal moderno, dedica pouquíssimas linhas de seu festejadíssimo “dos delitos e das penas” à prisão e sem jamais sugeri-la como pena.
Àquela época não se cogitava o uso da prisão como pena, com fins correcionais, mas apenas como um depósito onde armazenar os acusados que
aguardavam por seu julgamento. Mesmo para este fim, Beccaria (2013, p.
24-25) é um severo crítico do enjaulamento de pessoas:
Concede-se, em geral, aos magistrados incumbidos de fazer
as leis, um direito que contraria o fim da sociedade, que é a
segurança pessoal; refiro-me ao direito de prender, de modo
discricionário, os cidadãos, de vedar a liberdade ao inimigo
sob pretextos frívolos (...) Ainda que a prisão seja diferente
de outras penalidades, pois deve, necessariamente, preceder
a declaração jurídica do delito. (...) Contudo, como as leis e
os usos de um povo estão sempre atrasados em vários séculos em relação aos progressos atuais, mantemos ainda a barbárie e as ideias ferozes dos caçadores do Norte, nossos selvagens
antepassados. Nossos costumes e nossas leis retrógradas estão
muito distantes das luzes dos povos. Somos ainda dominados
pelos preconceitos bárbaros que recebemos como herança de
nossos antepassados, os bárbaros caçadores do Norte.
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Nesse mesmo sentido e esclarecendo que a prisão jamais poderia ser
cogitada como pena, senão apenas como garantia da instrução processual,
Beccaria (2013, p. 57) impõe ressalvas mesmo a este uso cautelar do enjaulamento:
Se a prisão constitui apenas uma maneira de deter o cidadão
até que ele seja considerado culpado, como tal processo é angustioso e cruel, deve, na medida do possível, amenizar-lhe
o rigor e a duração. Um cidadão preso deve ficar na prisão
apenas o tempo necessário para a instrução do processo; e
os mais antigos detidos têm o direito de ser julgados em primeiro lugar.
O réu não deve ficar encarcerado senão na medida em que se
considere necessário para o impedir de fugir ou de esconder
as provas do crime. O próprio processo deve ser levado sem
protelações. Que contraste tremendo entre a preguiça de um
juiz e o desespero de um acusado! De um lado, um magistrado sem sensibilidade, que passa os dias no bem-estar e nas
delícias, e de outro um desgraçado que definha, chorando no
fundo de uma cela abominável.
Muito claro, então, que, para Beccaria, enjaular seres humanos jamais foi cogitado como uma forma de pena humana e incruenta. A pena de
prisão, ao contrário do que comumente se quer fazer crer, nunca fez parte
do projeto teórico de humanização do direito penal e das penas forjado
pelo iluminismo/humanismo/racionalismo do século XVIII. E onde está,
então, a origem do encarceramento, senão neste programa humanizador?
Como entrevê Foucault (2013, p. 100), “a prisão não pertence ao
projeto teórico da reforma da penalidade do século XVIII, surge a começos do século XIX como uma instituição, de fato, quase sem justificação
teórica”. A ideia de enjaular seres humanos para modificá-los, corrigi-los,
transformá-los, foi transplantada para o direito penal, no século XIX, sem
qualquer fundamentação teórica, a partir de uma instituição absolutamente parajudicial: as lettres-de-cachet da França dos séculos XVII e XVIII.
A lettre-de-cachet não era uma lei, um decreto ou uma ordem judicial. Era uma ordem do rei dirigida a uma pessoa, individualmente,
obrigando-a a fazer alguma coisa. Não era um instrumento jurídico, pois
sua emissão independia da existência de um processo e não passava pelas
agências judiciais. Era, geralmente, utilizada como instrumento extraju-
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dicial de castigo, por meio de encarceramento, àqueles que praticavam
condutas que atentavam contra a moral ou a religião, não exigindo que
houvesse qualquer crime para sua expedição (FOUCAULT, 2013, p. 113).
Ocorre que, em geral, as lettres-de-cachet não eram emitidas de
ofício pelo rei, senão a ele requeridas pelos próprios cidadãos: um marido
traído, o vizinho de um sodomita ou de uma curandeira, pais de família
descontentes com seus filhos, parentes de um doente mental, comunidades
religiosas perturbadas pelos atos de um indivíduo:
Todos estes pequenos grupos de indivíduos pediam uma lettre-de-cachet ao intendente do rei; este levava a cabo uma indagação para saber se o pedido estava ou não justificado e se
o resultado era positivo, escrevia ao ministro do gabinete real
encarregado da matéria solicitando-lhe uma lettre-de-cachet
para levar presa uma mulher que engana a seu marido, um
filho que é muito pródigo, uma filha que se prostituiu ou o
padre de uma cidade que não mostra bom comportamento
ante os paroquianos (FOUCAULT, 2013, p. 114).
As lettres-de-cachet eram, então, um instrumento de poder e de controle que se exercia não apenas de cima para baixo, senão que partia mesmo da base da sociedade, permitindo que indivíduos, grupos, famílias ou
comunidades exercessem uma nova espécie de poder sobre alguém. Segundo Foucault (2013), é possível diferenciar três categorias de condutas
que poderiam suscitar uma lettre-de-cachet: 1) condutas de imoralidade,
como adultério, libertinagem, sodomia, alcoolismo; 2) condutas religiosas julgadas perigosas ou dissidentes, como a feitiçaria, por exemplo; 3)
em casos de conflitos laborais, quando os empregadores, patrões ou mestres estavam insatisfeitos com o trabalho de seus aprendizes ou obreiros
nas corporações (somente já no século XVIII).
Deste modo, quando a lettre-de-cachet era punitiva, resultava na prisão do indivíduo. Como já advertido, é importante recordar que a prisão
não é uma pena presente no sistema penal dos séculos XVII e XVIII:
Os juristas são muito claros com respeito a isso, afirmam que
quando a lei sanciona a alguém, o castigo será a condenação
à morte, a ser queimado, esquartejado, marcado, desterrado,
o pagamento de uma multa; a prisão não é nunca um castigo
(FOUCAULT, 2013, p.116).
O enjaulamento de pessoas, que se converterá no castigo por exce-
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lência no século XIX, encontra sua origem justamente no instituto para-judicial da lettre-de-cachet. O sujeito atingido por uma lettre-de-cachet
jamais era mandado à forca, não pagava multa ou tinha o corpo marcado
ou mutilado. Era enviado à prisão, por tempo indeterminado, e geralmente ficava ali até que aquele que o denunciou ao rei afirmasse que ele
havia se corrigido. Daí a conclusão de Foucault (2013, p. 116-117) sobre
a origem da prisão como pena:
A ideia de colocar uma pessoa na prisão para corrigi-la e de
mantê-la encarcerada até que se corrija, ideia paradoxal, absurda, sem fundamento ou justificação alguma com respeito ao
comportamento humano, se origina precisamente nesta prática.
É daí, também, que surge a ideia de uma penalidade que não
procura mais retribuir um mal causado, senão corrigir o comportamento
dos indivíduos, atuar sobre a arquitetura de seu corpo e de seus atos,
modificando-os. Essa nova maneira de punir, que não mais incide sobre
a saúde dos corpos, mas sobre o controle de seu tempo, de sua atividade,
de seus gestos, por meio da internação em instituições de sequestro, ou
instituições totais, como prefere Erving Goffman (1974), não nasce de
teorias jurídicas nem deriva do projeto teórico dos grandes reformadores
do século XVIII, como Beccaria.
O sistema de penas adotado pelas sociedades industriais em fase de
desenvolvimento, do século XIX, foi, então, um sistema completamente
diferente daquele que fora projetado pelos teóricos do século XVIII. Surgiu praticamente sem qualquer base doutrinária, a partir de uma instituição policial e para-judicial (as lettres-de-cachet) e foi transplantado para
o seio do direito penal sem uma justificativa muito clara. As penalidades
do programa iluminista rapidamente se desviaram para esse novo modelo
do enjaulamento, carente de fundamento teórico: a deportação desapareceu muito rapidamente, a vergonha pública nunca chegou de fato a ser
adotada, o trabalho forçado se transformou em um modelo de reparação
meramente simbólico e a pena de Talião passou a ser denunciada como
um mecanismo arcaico que foi, também, rapidamente banido.
E por que esse projeto teórico humanista foi tão rapidamente deixado
de lado e substituído pela lógica do encarceramento? Provavelmente em
virtude de uma série de câmbios sociais que se promoviam com o advento
da revolução industrial e com o nascimento, transformação e aceleração
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do capitalismo como modo de produção. Na Inglaterra, vários grupos e
sociedades civis organizadas criaram, internamente, mecanismos de controle e vigilância (os anglicanos, os quakers, os metodistas, a Sociedade
para a Reforma dos Costumes, Sociedade da Proclamação, entre outras5).
Na França, essa vigilância era também exercida pela população sobre si
mesma por meio do instituto da lettre-de-cachet e pelo surgimento de
uma instituição muito peculiar: a polícia. Uma certa cultura da vigilância,
que Foucault chamará panoptismo, contribuirá para que se estabilize esse
novo modelo de penalidade.
A prisão, então, surge como um exercício de poder que, neste mesmo cenário, contribuirá para a erupção de uma série de novos saberes
sobre o delito e o delinquente: a criminologia, a psiquiatria e psicologia
forenses, a antropologia criminal, a frenologia, entre outros. Essa teia de
saberes-poderes, que tem seu exercício mais claro na prática do enjaulamento de seres humanos, terá basicamente duas principais metas: 1)
tornar os corpos dóceis e 2) legitimar o modelo panóptico de sociedade
disciplinar.
O corpo mutilado, flagelado, morto, não tem serventia para esse
novo modelo de sociedade que emerge a partir da revolução industrial
e do desenvolvimento do capitalismo. O corpo, agora, não precisa ser
marcado e supliciado, precisa se tornar útil, disciplinado. A disciplina é
justamente essa “anatomia política do detalhe” que tem por finalidade
tornar os corpos dóceis, ou seja, o conjunto de “métodos que permitem o
controle minucioso das operações do corpo, que realiza a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade”.
O corpo dócil é aquele que “pode ser submetido, que pode ser utilizado,
que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, p. 118).
Essa arte de dulcificação dos corpos é posta em prática pela política
do encarceramento e a prisão se transforma em fábrica de corpos submissos e exercitados. Por meio da disciplina, a um só tempo, se incrementa
e se reduz as forças do corpo: “a disciplina aumenta as forças do corpo
(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em
termos políticos de obediência)” (FOUCAULT, 1987, p. 119). O enjaulamento de seres humanos, no contexto das sociedades industriais, forja
mão de obra e mercado, fabrica o bom operário e o bom consumidor.
Não é, portanto, em razão de um projeto teórico de humanização
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das penas que se abandona o modelo punitivo do suplício-espetáculo em
favor da economia dos direitos suspensos, senão para atender a uma demanda política, a uma necessidade histórica, espacial e temporal, de multiplicação de corpos úteis e submissos, e a prisão não é a única encarregada desta tarefa urgente. Paralelamente a ela se proliferam uma série de
outras instituições disciplinares baseadas na mesma lógica do sequestro
do tempo, do controle dos gestos, do isolamento celular, da vigilância
normalizadora: os colégios, as fábricas, os asilos, os hospitais, os manicômios, os quartéis...
Assim surge o álibi para a curiosa prática de enjaular pessoas: não
se impõe castigo para punir alguém pelo que fez, senão para transformá-lo no que é (ou deve ser). Quando se elimina a ideia da pena como
vingança do soberano lesado, o castigo passa a fazer sentido apenas como
um projeto de engenharia comportamental, uma tecnologia de reforma do
delinquente.
Ocorre que muito cedo já se pode constatar a incapacidade da prisão para atingir esses objetivos: “desde 1820 se constata que a prisão,
longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para
fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade” (FOUCAULT, 2013, p. 2013). Porém, como bem esclarece Foucault
(2013), os mecanismos de poder tendem a utilizar estrategicamente aquilo que é inconveniente. Percebe-se, então, que a prisão fabrica delinquentes, mas que os delinquentes são úteis política e economicamente:
A partir dos anos 1835-1840 tornou-se claro que não se procurava reeducar os delinquentes, torná-los virtuosos, mas
sim agrupá-los num meio bem definido, rotulado, que pudesse ser uma arma com fins econômicos ou políticos. O
problema então não era ensinar-lhes alguma coisa, mas ao
contrário, não lhes ensinar nada para se estar bem seguro
de que nada poderão fazer saindo da prisão. O caráter de
inutilidade do trabalho penal que está, no começo, ligado a
um projeto preciso serve agora a uma outra estratégia (FOUCAULT, 2013, p. 219).
Se a finalidade da prisão não é mais utilizar o corpo do apenado
como força de trabalho, que outra estratégia de poder seria essa à qual ela
se presta? Com a palavra, novamente, Michel Foucault (2013, p. 223-225):
É nessa época [anos 1840] que se inicia a longa concubinagem
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entre a polícia e a delinquência. Fez-se o primeiro balanço do
fracasso da prisão: sabe-se que a prisão não reforma, mas
fabrica a delinquência e os delinquentes. É esse o momento
em que se percebe os benefícios que se pode tirar dessa fabricação. Esses delinquentes podem servir para alguma coisa (...)
A sociedade sem delinquência foi um sonho do século XVIII
que depois acabou. A delinquência era por demais útil para
que se pudesse sonhar com algo tão tolo e perigoso como
uma sociedade sem delinquência. Sem delinquência não há
polícia. O que torna a presença policial, o controle policial
tolerável pela população senão o medo do delinquente? (...)
Essa instituição tão recente e tão pesada que é a polícia não
se justifica senão por isso. Aceitamos entre nós essa gente
de uniforme, armada, enquanto nós não temos esse direito,
que nos pede documentos, que vem rondar nossas portas.
Como isso seria aceitável se não houvesse os delinquentes?
Ou se não houvesse, todos os dias, nos jornais, artigos onde
se conta o quão numerosos e perigosos são os delinquentes?
É somente no interior dessa relação de “concubinagem entre a polícia
e a delinquência” que parece possível buscar algum sentido nessa estranha
prática moderna de enjaular pessoas. A polícia é o símbolo maior da
sociedade panóptica. Todas as instituições de sequestro servem, em última
instância, para fomentar um modelo de sociedade disciplinar, baseado no
exame e no controle, na vigilância e na sanção normalizadora. Não existe
qualquer salto qualitativo ou humanizatório em substituir as penas de
castigos corporais pelo enjaulamento de pessoas. Imaginar que enjaular
populações vulneráveis é uma maneira humana de lidar com situações-problema é uma verdadeira alucinação, mormente nas condições em
que esse enjaulamento se dá na realidade marginal latino-americana. A
prisão não deriva de um projeto teórico que pretende humanizar as penas,
ela se encaixa em uma agenda de estratégias políticas e econômicas de
utilização dos corpos dos enjaulados para atingir um efeito disciplinar-verticalizador sobre grandes populações.
4. GOZO PUNITIVO, GOZO PANÓPTICO, TRATO CRUEL
Em face da gritante irracionalidade da prática do encarceramento, da
ausência de sustentação teórica quando de sua origem e da clara falsidade
dos dogmas que povoam o discurso jurídico-penal que procura legitimá-

342

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

-lo, o que leva a sociedade contemporânea a continuar enjaulando seres
humanos?
Se observarmos que a pena estatal surge como a universalização do
trato sacrificial primitivo e que, como todo sacrifício, não é outra coisa
que o ato de fazer sofrer um bode expiatório em situação de vulnerabilidade, podemos perceber que o discurso jurídico-penal embasado nos
três dogmas do penalismo e, em última instância, o próprio direito penal, enquanto saber-poder, poderia ser definido como a racionalização
da crueldade. É por meio do trato cruel que a sociedade deseja reparação
pelo abalo à ordem gerado pela conduta tida por criminosa. É aqui que se
impõe a grande questão que já havia sido antecipada por Nietzsche (2007,
p.05): “como pode fazer sofrer ser uma reparação?”.
O referido autor traz a ideia de que a crueldade faz parte do próprio
homem e não há possibilidade de dissociá-la de certo tipo de prazer:
Ver-sofrer faz bem, fazer-sofrer mais bem ainda – eis uma
frase dura, mas um velho e sólido axioma, humano, demasiado humano, que talvez até os símios subscrevessem: conta-se que na invenção de crueldades bizarras eles já anunciam e como que “preludiam” o homem. Sem crueldade não
há festa: é o que ensina a mais antiga e mais longa história do
homem – e no castigo também há muito de festivo! (NIETZCHE, 2007, p. 56).
É essa vontade de crueldade que impulsiona o homem rumo à festa
do castigo, “o ser cruel desfruta o supremo gozo do sentimento de poder”
(NIETZCHE, 2004, p. 24-25). Ocorre que a crueldade, como também
adverte Nietzsche (2007, p. 122), não se projeta apenas em direção ao
outro, mas também e sobretudo a si próprio:
Nisso devemos pôr de lado, naturalmente, a tola psicologia
de outrora, que da crueldade sabia dizer apenas que ela surge
ante a visão do sofrimento alheio: há também um gozo enorme, imensíssimo, no sofrimento próprio – e sempre que o
homem se deixa arrastar à autonegação no sentido religioso,
ou à automutilação, como entre os fenícios e astecas, ou à
dessensualização, descarnalização, compunção, às convulsões de penitência puritanas, à vivissecção de consciência e
ao sacrifizio dell’intelletto pascaliano, ele é atraído e empurrado secretamente por sua crueldade, por esses perigosos frêmitos da crueldade voltada contra ele mesmo.
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Em Nietzsche, esse gozo (Genuss6) no trato cruel exercido sobre o
outro e sobre si marca a própria natureza do homem enquanto estrutura
desejante, enquanto vontade de poder (Wille zur Macht) e multiplicidade
de forças (em conflito).
É à psicanálise, entretanto, que se deve atribuir a mirada mais
detalhada sobre esse gozo na crueldade contra o outro e contra si. Desde
1920, Freud (1996) adverte que, movendo a psique humana, há algo além
do princípio de prazer. Pelo princípio de prazer, a libido tende a buscar
sua satisfação imediata e total, porém, no caminho ela se choca com o
princípio da realidade, que atua como censor moral, “domesticando”
os impulsos e canalizando-os para o prazer artístico, científico, enfim,
pelos caminhos da civilização. É o mecanismo da sublimação: boa parte
das pulsões sexuais ou agressivas transforma-se e se coloca a serviço
do trabalho cultural. Outra parte, no entanto, é simplesmente reprimida,
enterrando no inconsciente suas representações. Outra grande porção
destas pulsões, porém, não é sublimada e nem reprimida, mas se volta
contra si mesma na forma de medidas de autopunição.
Em “O mal-estar da civilização”, Freud (1996) divide as pulsões
inconscientes (que emergem do Id) em duas: a pulsão de vida (Eros) e
a pulsão de morte (Thanatos). A pulsão de vida se expressa no amor, na
criatividade e na construtividade, enquanto a de morte se manifesta no
ódio e na destruição. Esse desejo de destruição, caso não seja sublimado,
pode se voltar ao outro, como agressividade e violência, ou pode se direcionar ao próprio “eu”, em forma de medidas inconscientes de autopunição impostas pelo superego (herdeiro do complexo de Édipo e timoneiro
do complexo de castração).
Muito antes da existência de castigo público, o ser humano já castigava a si mesmo, inconscientemente, por meio do superego. Como
sustenta Alejandro Alagia (2013), o sadismo do Id e o masoquismo do
superego se complementam e explicam o gozo punitivo que advém do
trato punitivo sacrificial público. A figura ambivalente do pai é projetada,
coletivamente, no Estado, e o superego encontra seu correspondente na
lei penal. O par antitético sadismo-masoquismo parece, então, se apresentar como possível resposta para a pergunta sobre o motivo que leva a
sociedade moderna a enjaular seres humanos: para que, por meio do trato
cruel punitivo, o homem moderno possa sofrer e fazer sofrer.
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No entanto, parece haver algo mais além desse gozo punitivo diagnosticado por Alagia. Há outro par antitético que merece atenção se se
pretende compreender a função da pena na sociedade moderna, principalmente tendo em mente, como sugere Foucault, que a melhor maneira de
defini-la é como sociedade de controle. Trata-se do binômio exibicionismo-voyeurismo.
Se as prisões não servem para reabilitar os enjaulados, senão que
funcionam, como visto, como verdadeiras fábricas da delinquência, parece necessário admitir que gerar delinquentes pode ser uma de suas
funções. Mas por que é preciso gerar delinquentes? Porque sem o temor
que o discurso da ameaça da delinquência incita, é impossível justificar o
modelo de sociedade de controle e as agências panópticas de vigilância,
como a polícia. E por que é necessário que existam as agências de vigilância? Porque o homem moderno encontrou um prazer particular em ver
e ser visto, um gozo panóptico em vigiar e ser vigiado - muito evidente,
aliás, na era dos reality shows, das redes sociais e da invasão/evasão de
privacidade que elas proporcionam. O trato cruel é, então, revestido de
um discurso teórico racionalizador, alicerçado nos três falsos dogmas do
penalismo, para justificar a existência de instituições que permitem ao
homem moderno sofrer e fazer sofrer, mas sobretudo vigiar e ser vigiado.
Eis aí, quem sabe, a explicação para a curiosa prática de enjaular seres
humanos.
5. POR QUE NÃO SER CRUEL? (OU POR QUE SER ABOLICIONISTA?)
Posto assim, o enjaulamento de pessoas só pode ser redescrito como
crueldade e o discurso jurídico-penal que o legitima também não pode
ser mais que a racionalização do trato cruel. Nesse cenário, parecem restar
apenas duas alternativas a quem pretenda adotar uma postura autêntica
(no sentido heideggeriano do termo) frente à questão penal: defender a
crueldade ou pregar sua abolição, ser cruel ou ser abolicionista.
O Abolicionismo Penal é uma perspectiva sociológica e política que
analisa a justiça e os sistemas penais como problemas sociais que, em lugar de reduzir os delitos e seus impactos, os intensificam. A partir desta
perspectiva, o encarceramento (objeto inicial dos estudos abolicionistas)
atua de modo a reforçar as construções ideológicas dominantes sobre o
delito, reproduzindo divisões sociais e tirando o foco dos delitos come-
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tidos pelas camadas mais favorecidas da sociedade (crimes de “colarinho
branco”).
Os abolicionistas, além de promover a mais extrema crítica da legitimidade do sistema penal, propõem a transformação radical (abolição)
do aparelho carcerário e sua substituição por estratégias reflexivas e integradoras que lidem com as situações-problema que se costuma chamar
crimes fora da lógica do castigo, da vingança e da crueldade.
As abordagens tradicionais (liberais) do estudo do sistema penal se
baseiam em uma série de objetivos muitas vezes opostos e contraditórios:
a ressocialização, a prevenção geral, a defesa social, o castigo e a dissuasão
coletiva. O abolicionismo penal, surgido dos movimentos sociais do final
da década de 1960, questiona as perspectivas liberais pelo argumento de
que, na prática, o sistema de justiça penal e do encarceramento em quase
nada contribuem para a proteção dos indivíduos e para o controle dos
delitos. Nas palavras de Willem de Haan (1991, p. 206-207), abolicionista
holandês, o cárcere “é contraproducente, difícil de controlar, e constitui,
em si mesmo, um grande problema social”. O delito deve ser visto como
um fenômeno complexo, construído socialmente. Essa construção social,
em geral, “serve para preservar as relações de poder políticas e confere
legitimidade aos aparatos de controle e a intensificação da vigilância”
(HAAN, 1991, p. 207).
Outra característica comum entre os teóricos do abolicionismo é a
adoção de uma postura crítica ante a aceitação cega das políticas públicas
de reforma carcerária propostas pelos liberais. Para boa parte dos abolicionistas, entre eles Thomas Mathiesen, a reforma carcerária nunca pode
ter um efeito positivo, já que fortalece uma falsa crença no sistema e em
sua legitimidade, perpetuando os processos de brutalização dos encarcerados. Em lugar da reforma dos cárceres, se apoia na implementação de
“reformas negativas”, com potencial para questionar e socavar o sistema e,
assim, no futuro, fazer desaparecerem os cárceres. Seria necessário, então,
um sistema que trate o delito como um fenômeno construído socialmente, respondendo a ele não com um aparelho baseado na exclusão punitiva,
mas na inclusão reflexiva e participativa, baseada no tratamento, nas políticas sociais, na reciprocidade e na solidariedade: “o objetivo é a compensação, mais que as represálias; a reconciliação, mais que a alocação de
culpa” (HAAN, 1991, p. 211-212). Assim, conforme René van Swaaningen
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(1997, p. 117), o abolicionismo “implica em uma crítica negativa das falências fundamentais da justiça penal que representam um impedimento
à justiça em si mesma, oferecendo tanto uma alternativa de pensar o delito
como uma abordagem radical à reforma penal”.
O abolicionismo penal, no entanto, não existe enquanto um movimento teórico e político homogêneo, senão que apresenta as mais diversas
variantes em distintas culturas. De início foi um fenômeno principalmente europeu, mas mesmo na Europa desenvolveram-se distintas correntes
dentro do movimento, com marcada diferença entre os representantes da
Europa continental e da Grã Bretanha. Os primeiros abolicionistas, como
Thomas Mathiesen, Nils Christie e Louk Hulsman, propunham uma visão
alternativa da política de justiça penal – Mathiesen com um marco teórico
marxista; Christie, a partir de uma perspectiva fenomenológico-historicista, propondo um abolicionismo que, posteriormente, tenderia ao minimalismo penal; Hulsman defendendo a necessidade de uma revolução na
linguagem utilizada para lidar com as situações-problema que costumamos chamar crimes. Os neoabolicionistas, ou abolicionistas de segunda
geração, aceitam muitos dos princípios dos originários do movimento,
como o rechaço ao conceito de delito e à pena como “metáfora última da
justiça” (SWAANINGEN, 1997, p.117). No entanto, os neoabolicionistas
britânicos, entre eles Box-Grainger, Ryan, Ward, Hudson e Joe Sim (1994,
p. 275-276), também advogam por um trabalho intervencionista destinado a desenvolver uma
criminologia a partir de baixo, que ao utilizar um complexo conjunto de discursos rivais, contraditórios e opostos e
brindar apoio sobre o terreno aos reclusos e suas famílias,
desafia a hegemonia ao redor do cárcere que tem unido, no
mesmo terreno pragmático e ideológico, a funcionários públicos, agrupamentos partidários de reformas tradicionais
e numerosos acadêmicos. Em muitas áreas (...) como a das
mortes durante a privação de liberdade, as condições dos
cárceres, o poder médico, as visitas, a censura e as sentenças,
estes grupos fizeram concessões fundamentais ao argumento
abolicionista e tem se movido até um terreno mais radical de
onde também questionam a construção social de uma verdade definida pelo Estado sobre as políticas penais.
Em face do enorme crescimento da população carcerária no planeta
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e do fracasso desta forma de punição em reduzir os índices de criminalidade, o abolicionismo penal oferece importantes aportes sobre o papel da
prisão e sua ineficácia neste início de século XXI. Esta perspectiva tem o
mérito de insistir na pergunta que não quer calar: seria o encarceramento
a resposta ao problema do delito?
Os abolicionistas, assim, estão cada vez mais conectados em torno
dos discursos e debates surgidos sobre direitos humanos e justiça social,
desnudando o caráter seletivo e cruel do encarceramento e sua incapacidade para solucionar situações-problema. Sugerem que se leve a cabo reformas negativas que promovam uma resposta ao dano social de natureza
absolutamente distinta dos cárceres e dos sistemas penais em vigência.
O maior mérito desta abordagem é que, por meio de uma crítica radical,
permite perceber o direito penal, da maneira como posto, como aquilo
que realmente é: a racionalização do trato cruel.
O modelo de abolicionismo penal aqui proposto dialoga com vários
outros marcos teóricos, não necessariamente ligados à tradição jurídica
ou criminológica, como a antropologia política, a psicanálise e a filosofia pós-metafísica. A antropologia política, mormente com autores como
Pierre Clastres (2013a), Marshall Sahlins (2011) e Bronislaw Malinovski
(2008), auxilia a compreender que não é verdade que, sem poder punitivo estatal, as sociedades estejam condenadas à violência de todos contra
todos e à dissolução em vingança privada generalizada. Percebeu-se que,
nas sociedades ditas “primitivas”, a regra para lidar com conflitos não é a
da vingança, mas a da composição em modelos que, em muito, se aproximam da noção de justiça restaurativa.
Igualmente, a psicanálise, mormente com Freud (1996) e Lacan,
pode lançar luzes às funções latentes da pena, auxiliando, por meio do
estudo dos pares antitéticos do sadismo-masoquismo e do exibicionismo-voyeurismo, a compreensão daquilo que se denominará “gozo punitivo”
e “gozo panóptico”.
Os modelos de filosofia pós-metafísica permitem uma proposta de
reconciliação entre filosofia e criminologia, que se distanciaram radicalmente desde o século XIX. A criminologia ainda não teve oportunidade
de dialogar a contento com os modelos de filosofia pós-nietzscheanos,
mormente no terreno da ética.
Aqui se faz necessário, então, promover este salto do discurso jurídi-
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co-penal ao terreno da ética para tentar responder a uma última pergunta:
Por que não ser cruel, afinal? Ou, posta a mesma pergunta em outros termos, por que ser abolicionista?
No cenário pós-moderno de consumação do niilismo, de ausência
de fundamento forte do pensamento e de superação da metafísica e das
verdades últimas, Richard Rorty (2007, p. 18-19) parece estar correto
quando adverte:
não há resposta para a pergunta ‘por que não ser cruel?’ – nenhum respaldo teórico não-circular para a convicção de que
a crueldade é terrível. (...) Qualquer um que pense existirem
respostas teóricas bem fundamentadas para perguntas dessa natureza – algoritmos para a resolução de dilemas morais
desse tipo – ainda é, no fundo, um teólogo ou um metafísico.
Acredita numa ordem fora do tempo e do acaso, que determine o significado da vida humana e estabeleça uma hierarquia de responsabilidades.
O fato de que não haja teoria capaz de superar esta contingência, no
entanto, não significa que se deva abraçar nem a pequena crueldade (praticada por um indivíduo contra o outro) nem a grande crueldade (praticada pelo Estado contra o indivíduo). A resposta abolicionista, que pretende
o abandono do trato cruel punitivo (exemplo maior da grande crueldade),
pode perfeitamente se pautar em um modelo de solidariedade pós-metafísica que, embora não se pretenda absoluto e universal, certamente parece desejável. A solidariedade, como oposição ao trato cruel, não é algo que
precisa ser desvendado e desvelado das ocultas profundezas de um saber
ontológico, não é algo que precisa ser descoberto, senão que deve ser criado. É preciso forjar a solidariedade nas contingências da linguagem. Essa
solidariedade, como sugere Rorty (2007, p. 20), “é criada pelo aumento
de nossa sensibilidade aos detalhes particulares da dor e da humilhação
de outros tipos não familiares de pessoas. Essa maior sensibilidade torna
mais difícil marginalizar pelo pensamento as pessoas diferentes de nós”.
Rorty (2007, p. 21) apropria-se da forma de conceituar os liberais
proposta por Judith Shklar, “para quem liberais são as pessoas que consideram a crueldade a pior coisa que fazemos”. Para o projeto aqui defendido, e deixando de lado os liberais, seria possível apropriar-se deste
conceito e utilizá-lo para uma redescrição da crueldade, na qual se poderia igualmente sustentar que os abolicionistas são aquelas pessoas que
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consideram a crueldade a pior coisa que se pode fazer.
Ver os outros seres humanos, os enjaulados, os vulneráveis capturados pelo trato cruel punitivo, como “um de nós”, e não como “eles”, requer
uma aproximação e descrição detalhada dessas pessoas e uma redescrição
cuidadosa de nós mesmos. O enjaulado deve deixar de representar o Absolutamente Outro e ser entendido como um de nós. Só assim, e por meio
de um vocabulário abolicionista, é possível reaprender o espanto com essa
abominável prática de enjaular pessoas.
Existem, segundo Louk Hulsman (2003), dois tipos de posturas abolicionistas: o abolicionismo enquanto movimento social e o abolicionismo
acadêmico. O abolicionismo enquanto movimento social tem um caráter
similar a movimentos sociais históricos para a abolição da escravatura,
da perseguição às bruxas e hereges, da discriminação racial e de gênero.
É um movimento que nega a legitimidade das atividades desenvolvidas
no âmbito da justiça criminal e que entende que o sistema penal não é
uma resposta legítima para situações-problema, senão que se apresenta,
ele mesmo, como um problema público.
De outro lado, há a postura a partir da qual se pretende a abolição
de uma maneira de olhar para a justiça criminal e de descrevê-la. Este
tipo de abolicionismo concentra-se em organizações que se encontram
por trás da justiça criminal: as universidades ou, mais especificamente,
seus departamentos de direito. Há uma relação de dependência e complementaridade entre essas duas formas de abolicionismo: “a linguagem
prevalecente sobre a justiça criminal tem de ser desconstruída e a justiça
criminal aparecerá como um problema público em vez de uma solução
para problemas”(HULSMAN, 2003, p. 128).
Assim, o papel do acadêmico, do intelectual, é promover estas revoluções linguísticas que tornam “dizível” o abolicionismo penal (FONSECA, 2012, p. 165). Já não há mais espaço para o salvacionismo acadêmico.
Desde a década de sessenta do século XX que não mais se crê na figura do
intelectual que, com golpes de caneta, transformará a sociedade e salvará
o mundo. O espaço possível de atuação do intelectual é apenas aquele das
brechas nas quais é viável se embrenhar para promover pequenas políticas
de transgressão. É no espaço setorial dessas políticas de transgressão que
se encontra a tarefa do discurso acadêmico abolicionista.
Essa tarefa tem seu maior espaço na contingência da linguagem. É
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preciso criar novos vocabulários para redescrever velhas práticas. A cada
vez que se utiliza um novo vocabulário para, hiperbolicamente e de maneira despudorada, escancarar a crueldade inerente ao trato punitivo e sua
impossibilidade de promover solidariedade, se está fazendo abolicionismo penal. O abolicionismo, como tão enfaticamente sustentava Hulsman
(2003, p. 203-204), é mais que uma postura teórica, é um estilo de vida:
Neste sentido, a justiça criminal existe em quase todos nós,
assim como em algumas áreas do planeta o “preconceito de
gênero” e o “preconceito racial” existem em quase todos.
A abolição é, assim, em primeiro lugar, a abolição da justiça criminal em nós mesmos: mudar percepções, atitudes e
comportamentos. Tal mudança causa uma mudança na linguagem e, por outro lado, uma mudança na linguagem pode
ser um veículo poderoso para causar mudanças em percepções e atitudes. Mudar a própria linguagem é algo que todos
somos capazes de fazer: até certo ponto isto pode ser ainda
mais fácil para não-profissionais que para profissionais.
Somos capazes de abolir a justiça criminal em nós mesmos,
de usar outra linguagem para que possamos perceber e mobilizar outros recursos para lidar com situações-problema.
Quando usamos outra linguagem, ensinamos esta linguagem
a outras pessoas. Nós as convidamos, de uma certa maneira,
para também abolirem a justiça criminal.
Nils Christie (2011, p. 20), tratando do peso que possuem as palavras, mormente a palavra crime, lembra que “o crime não existe. Existem
somente atos, aos quais frequentemente são atribuídos diferentes significados em cenários sociais diferentes”. Hulsman (2003, p.210) propõe
justamente uma mudança no vocabulário tradicional que “substituiria a
linguagem convencional sobre crime e justiça criminal”. Sua sugestão é
pôr ênfase: 1) em situações, no lugar de comportamentos; 2) na natureza problemática, em vez de natureza ilegal criminosa; 3) na pessoa/instância para quem algo é problemático (vítima), em lugar do agressor – o
agressor somente entraria em cena quando a vítima definisse o evento de
maneira que o tornasse relevante; 4) na questão de “o que deve ser feito,
por quem?”, buscando desproblematizar o futuro e reordenar o passado,
em vez de centrar a análise na gravidade e alocação da culpa ao agressor
(HULSMAN, 2003).
A proposta hulsmaniana parece se assentar, principalmente, no uso
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e abuso da figura de linguagem do eufemismo, substituindo expressões
pesadas por termos mais amenos (“situações-problema” no lugar de “crimes”, por exemplo). O que se pretende, entretanto, neste trabalho, é sustentar que, além deste zoom out, o vocabulário abolicionista por vezes
precisa usar também lentes de aumento, proceder também ao zoom in.
Em outras palavras, se quer aqui sustentar a importância da figura de linguagem oposta ao eufemismo: a hipérbole. É preciso que o vocabulário
abolicionista tome consciência da necessidade de também usar e abusar
da hipérbole para pôr às escâncaras o descalabro do sistema penal, substituindo, por exemplo, os eufemismos da linguagem jurídica por termos
que despertem o assombro e o repúdio à crueldade – por exemplo, substituir “pena privativa de liberdade” por “enjaulamento de seres humanos”;
“detentos” por “enjaulados”; “poder punitivo” por “trato cruel estatal” e
assim por diante. Por meio destes novos vocabulários podemos reaprender o espanto e a repulsa à crueldade e tornar dizível a abolição da justiça
criminal.
Essa abolição da justiça criminal não é uma utopia. As já mencionadas “cifras negras” mostram que a maioria absoluta dos fatos criminalizáveis nunca chega à justiça criminal, de modo que “hoje em dia sabemos
que a criminalização efetiva é um evento raro e excepcional” (HULSMAN, 2003, p.204). Logo, as pessoas já lidam com todos esses eventos
que poderiam ser descritos como crimes fora da circunscrição da justiça
criminal e, nem por isso, as sociedades se dissolveram em caos, desordem
e vingança mimética infinita.
Por que ser abolicionista? Por que é desejável imaginar uma sociedade em que se considere que a crueldade é a pior coisa que se pode fazer.
6.COMONÃOSERCRUEL?(OUPORQUEAJUSTIÇARESTAURATIVA?)
Entre os séculos XII e XIII, na Europa, houve significativa mudança
nas relações de poder entre os homens e, por conseguinte, no exercício do
poder punitivo. Ocorreu o que se costuma chamar, em criminologia, de
“confisco do conflito da vítima”, com o surgimento da noção de que o Estado é o principal afetado pelas condutas delituosas (ACHUTTI, 2016, p.
49). Neste período ocorreram as mais significativas mudanças em termos
de política criminal que, até hoje, se mantêm, como o protagonismo estatal na investigação, persecução, decisão e execução penais, relegando a
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vítima à condição de mera testemunha de seu próprio conflito. A preocupação do sistema penal reside sempre na alocação de culpa e no que fazer
com o infrator, quase nunca se indagando sobre a vítima e o que pode ser
feito para minorar os danos por ela sofridos. O modelo de justiça restaurativa surge, então, como uma perspectiva que pretende devolver à vítima o
protagonismo, devolvendo-lhe a titularidade sobre o conflito que sofreu.
A justiça restaurativa é um movimento de amplo alcance internacional que tem por principal objetivo promover uma mudança de perspectiva
relativamente aos sistemas de justiça penal já existentes. Marshall (1999,
p. 05) define justiça restaurativa como “um processo através do qual as
partes que se viram envolvidas em um delito resolvem de forma coletiva como enfrentar suas consequências imediatas e suas implicâncias futuras”. A definição destaca o caráter de processo como requisito básico
da justiça restaurativa: todas as partes devem necessariamente gozar da
oportunidade de que se escute suas versões sobre as consequências da
situação-problema e o que é preciso fazer para restaurar a situação das
vítimas, dos agressores e das comunidades. O compromisso, portanto,
neste modelo, é mais o de restaurar laços sociais rompidos do que o de
alocar culpa e infligir sofrimento.
Outras definições de justiça restaurativa tendem a enfatizar os valores e objetivos mais do que o processo em si. Nesta perspectiva, se afirma
que os valores e objetivos centrais da justiça restaurativa são a restauração das relações entre todas as partes envolvidas, a deliberação comunitária dos problemas (em substituição ao lugar central dado ao modelo de
decisões judiciais) e a não dominação, de modo que todas as vozes sejam
ouvidas com igual respeito7.
Segundo Tony Marshall (1999), os objetivos principais da justiça
restaurativa são: a) ocupar-se de forma cabal das necessidades das vítimas; b) prevenir a reincidência mediante a reintegração dos autores de
fatos definidos como delitos; c) dar oportunidade aos autores de fatos definidos como delitos de assumir a responsabilidade por seus atos; d) criar
uma comunidade de trabalho que apoie a reabilitação; e) proporcionar um
meio para conter a expansão do sistema penal tradicional.
Em suma: a justiça restaurativa, por definição, se opõe à justiça retributiva, que se caracteriza pelas relações hostis e negativas entre agressor
e vítima e pelo desejo de vingança em face do agressor. Na perspectiva
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da justiça retributiva, centrada no Estado, a sanção deve ser determinada
segundo o delito e ditada por profissionais do direito. Já a justiça restaurativa, ao contrário, surge como um modelo que atenta para a importância
da reparação e da reconciliação entre vítima e infrator.
Surgida no marco de uma construção histórica caracterizada pela
desilusão com os processos estabelecidos de controle do delito, a justiça
restaurativa parte da premissa de que o atual enfoque do sistema penal,
em que os índices de encarceramento crescem incessantemente, são excessivamente custosos e não produzem efeitos positivos verificáveis sobre os apenados. Uma perspectiva focada na restauração de laços mais do
que na preocupação de promover aflição como é a justiça restaurativa, por
sua vez, constitui uma alternativa original formulada em termos claros
que reúne o respeito às vítimas e suas necessidades, o reconhecimento da
responsabilidade dos autores dos atos tidos como delitos e a possibilidade de uma maior participação da comunidade no processo deliberativo e
resolutivo dos conflitos. Há, deste modo, um reconhecimento da necessidade emocional de pôr fim aos danos causados pelo delito, de reintegrar o
autor do ato delitivo e de gerar uma efetiva reconciliação.
Esta perspectiva abarca uma série de práticas que podem ser implementadas em diferentes momentos do processo de justiça criminal, tanto
oferecendo uma alternativa não sistema judicial como uma possibilidade
de trabalho conjunto com ele, seja no momento da sentença ou mesmo
após sua prolação. Dentre estas várias práticas, quatro são de maior importância para a justiça restaurativa: a) a mediação entre vítima e agressor; b) os programas familiares de contenção e conferência; c) as advertências restauradoras; d) os círculos de sentença.
A mediação entre vítimas e agressores são programas que reúnem a
vítima e seus agressores com a ajuda de um mediador. Estas mediações
podem ocorrer antes, durante ou após as audiências dos órgãos da justiça
tradicional.
Os programas familiares, ou family group conferences, como são
conhecidos, são, em geral, usados em casos que envolvem menores em
conflito com a lei, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia. São
uma opção que permite evitar outros tipos de procedimentos judiciais e
ocorrem, via de regra, por meio da designação de uma pessoa que funciona como elo entre as partes e tem a função de convocá-las a uma com-
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preensão mútua que poderá resultar em um pedido de desculpas por parte
do ofensor e no perdão da vítima.
As advertências restauradoras se baseiam em um poder que, em alguns lugares possuem as autoridades constituídas, principalmente a polícia: o de emitir advertências aos jovens em razão de atos delitivos que
cometam. Estas advertências geralmente se dão em reuniões que contam
com a presença do agressor e da vítima e que são promovidas pela polícia.
Já os círculos de sentença, criados na década de 1980, no Canadá, inspirados em práticas indígenas, são procedimentos que envolvem
maior participação da comunidade afetada pelo ato delitivo, porém correm maior risco de ser colonizados pelo sistema penal tradicional. São
presididos por um juiz que, ao fim do processo, imporá uma pena.
É comum se imaginar que o modelo de justiça restaurativa não é
capaz de dar cabo dos chamados “crimes graves”, devendo se restringir
à “delinquência juvenil” ou aos delitos de menor potencial ofensivo. De
fato, no Brasil as experiências com justiça restaurativa tem se focado,
principalmente, nestas duas vertentes8. Isto ocorre, no entanto, muito
mais por uma ausência de espaço normativo para experiências de justiça
consensual em matéria penal no ordenamento jurídico brasileiro do que
por incapacidade do modelo da justiça restaurativa em lidar com crimes
graves9.
A experiência mais próxima com um modelo de justiça restaurativa
existente no Direito Penal brasileiro é a possibilidade de composição civil
nos crimes de menor potencial ofensivo, prevista na Lei nº 9.099/95, que
instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Este modelo, no entanto,
como bem sustenta Daniel Achutti (2016), vem sendo colonizado pela
lógica do sistema tradicional, mormente em virtude da formação jurídica
daqueles que operam em seu interior e da ausência de uma crítica criminológica radical como a promovida pelo abolicionismo penal. Assim, a
lei referida legislação tornou os juizados especiais criminais em verdadeiras máquinas de alocação de culpa e atribuição de pena (disfarçada) sem
processo, pelo modo como são realizadas as transações penais.
Deste modo, sem a consciência crítica radical e o desmascaramento
da crueldade de fundo que rege a justiça criminal, que somente o abolicionismo penal pode proporcionar, quaisquer alternativas a um sistema
penal racionalizador do trato cruel tendem a ser colonizadas e contamina-
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das pela lógica do castigo.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O discurso jurídico-penal flutua e se equilibra sobre três grandes
fantasias, que aqui foram denominadas três dogmas do penalismo: 1) o
dogma da relação causal entre crime e pena; 2) o dogma da inexorabilidade da pena; e 3) o dogma da humanização da pena.
Combatendo o primeiro dogma, percebe-se que a pena não é uma
resposta ao crime, não incide sobre aqueles que cometeram delitos, senão
que captura apenas pessoas em posição de vulnerabilidade frente ao poder punitivo, que se encaixam em determinado estereótipo que as torna
potencialmente sujeitas ao trato cruel estatal.
Libertando-se do segundo dogma, percebe-se que a pena não é um
“mal necessário” e que a antropologia e a etnografia apresentam vasta
quantidade de relatos de sociedades que existiram e continuam existindo
sem poder punitivo (trato cruel estatal) e que, nem por isso, se dissolveram na violência e vingança generalizadas tão fantasiadas pelo discurso
jurídico-penal.
Resta claro, também, que o enjaulamento de seres humanos não decorre do projeto teórico iluminista de humanização das penas promovido no século XVIII. A prática de enjaular pessoas tem origem em uma
instituição parajudicial (as lettres-de-cachet francesas) e foi transplantada
para o coração do direito penal praticamente sem substrato teórico algum, impulsionada pela necessidade política de produção de corpos úteis
e submissos desencadeada pela revolução industrial. Enjaular pessoas não
é uma maneira humana de lidar com situações-problema.
Desfeita a crença mística nestes dogmas, é chegado o momento de
redescrever as respostas para as três perguntas inicialmente propostas:
quem são as pessoas que a sociedade moderna enjaula? Por que as enjaula? Para que as enjaula?
Libertando-se do dogma da relação causal entre crime e castigo, é
possível perceber que os enjaulados não são aqueles que cometeram crimes, mas aqueles que, por se encontrarem em posição de vulnerabilidade
em relação ao poder punitivo e por se encaixar em um determinado estereótipo, são selecionados pelas agências de criminalização secundária.
Nesta resposta está implícita a resposta seguinte: não são enjaulados por-
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que cometeram crimes, mas justamente por serem sacrificáveis, em razão
de sua posição de vulnerabilidade. Por fim, não estão enjaulados para que
sejam corrigidos (o enjaulamento é incapaz de tal correção), nem para
evitar o delito (as instituições de enjaulamento fabricam e multiplicam
delinquência). Estão enjaulados para alimentar o mito de que alguém
precisa ser submetido a trato sacrificial para que a sociedade permaneça
existindo, para que a crueldade encontre alento na festa do castigo e para
que o homem moderno goze sofrendo e fazendo sofrer, vigiando e sendo
vigiado.
É assim que se poderia propor um novo conceito para uma velha
disciplina: o direito penal é a racionalização do trato cruel. E é assim que
restariam aos que se debruçam sobre seu estudo apenas duas alternativas:
ser cruel ou ser abolicionista.
O abolicionismo penal se apresenta, então, como a postura teórica
de quem entende que a crueldade é a pior coisa que se pode fazer. É na
construção de um novo vocabulário para redescrever as velhas práticas
penais que deve se assentar o esforço do abolicionismo penal acadêmico, a
ser encarado não apenas como uma postura teórica, mas verdadeiramente
como um estilo de vida, como um modo de ser e se portar no mundo. É
somente com essa revolução no terreno da linguagem que se pode permitir que a sociedade se assombre com a prática tenebrosa de enjaular seres
humanos e que resolva contrapor à crueldade estatal o exercício da solidariedade. O abolicionismo acadêmico permite que a abolição da justiça
criminal se torne dizível, abrindo espaço para o abolicionismo enquanto
movimento social. Hoje a humanidade olha para o século XX e se assombra com o fato, por exemplo, de que na Alemanha nazista os cidadãos
alemães, civilizados e esclarecidos que eram, em sua maioria sabiam que,
perto de onde viviam, existiam campos de concentração onde se exterminavam judeus, ciganos e outras populações vulneráveis e ninguém dizia
nada, achava-se aquilo natural. Talvez, em algumas décadas, esta mesma
humanidade esteja olhando para os anos em que vivemos e se horrorizando conosco: como é que aquelas pessoas, civilizadas e esclarecidas que
eram, em pleno século XXI, sabiam que, perto de suas casas, existiam seres humanos enjaulados e ninguém dizia nada?
Assim como a pequena crueldade, praticada por um homem contra
o outro (e geralmente batizada crime) deve ser repudiada, igualmente a
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grande crueldade, praticada pelo Estado contra o homem, por meio do
trato cruel do enjaulamento, não pode encontrar alento no coração de
quem acredita que justamente ela, a crueldade, é a pior coisa que se pode
fazer.
Por fim, percebe-se que a mudança de lentes pretendida pelo abolicionismo penal é absolutamente compatível com aquela proposta pelo
modelo da justiça restaurativa. Por meio de um paradigma de administração de conflitos que devolva o protagonismo da vítima e envolva a comunidade atingida na forma de lidar com as situações-problema, pondo
o foco mais na restauração dos laços sociais rompidos que na alocação
de culpa e imposição de dor, é possível pensar além da lógica do castigo,
encontrando mecanismos menos cruéis para resolução de conflitos. Ao
contrário da justiça criminal tradicional, que já se mostrou um problema
social a ser solucionado, a justiça restaurativa pode significar, em muitos
casos, o melhor caminho para a efetiva solução de problemas sociais.
Para que ela ocorra de maneira efetiva e não seja colonizada pelas
práticas cruéis do poder punitivo, no entanto, é preciso disseminar a crítica criminológica promovida pelo abolicionismo penal, sensibilizando os
atores sociais e despertando-lhes a percepção de que racionalizar o trato
cruel estatal é uma prática incompatível com os valores e princípios que
guiam as sociedades ocidentais contemporâneas.
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na sobre gestão da prova da autora referida e problematizar esse conteúdo
no sistema infracional, apontando, a partir de pesquisa de análise de conteúdo de sentenças de aplicação de medida socioeducativa de internação,
violações a garantias fundamentais de adolescentes.
ABSTRACT:
The text connects two important questions - the importance of the
female voice in science, and in this case, the role of the AnaMaria Campos
Torres’ doctrine is traced, which, in the vanguard of the constitutionalization of the criminal process, laid out protectionist guidelines for the
evidence management - and the euphemism of the system of youth crime,
which, based on the protective culture, states that no criminal and procedural guarantees are attached to the procedure. The objective, in this
sense, is to honor the doctrine about the evidence management defended
by the authoress and to problematize this content in the infraction system,
pointing out, from a content analysis of sentences establishing youth imprisonment, violations to fundamental guarantees of teenagers.
RESUMEN:
El texto entrelaza dos cuestiones - la importancia de la voz femenina
en la ciencia, y en ese caso, se traza el papel de la doctrina de Ana María Campos Torres que, en la vanguardia de la constitucionalización del
proceso penal trazó directrices garantías a la gestión de la prueba - y el
eufemismo de la justicia juvenil , en la responsabilización de adolescentes
en conflicto con la ley que, fundado en la cultura protectora, se afirma no
incidir garantías penales y procesales al procedimiento. El objetivo, en ese
sentido, es homenajear la doctrina sobre gestión de la prueba de la autora
referida y problematizar ese contenido en la justicia juvenil, apuntando,
a partir de investigación de análisis de contenido de sentencias de aplicación de medida socioeducativa de internación, violaciones a garantías
fundamentales adolescentes.
PALAVRAS-CHAVE:
Sistema infracional; gestão da prova; homenagem; direitos fundamentais.
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INTRODUÇÃO
O tema da gestão de provas, no Brasil, vem sendo cada vez mais aprimorado, especialmente porque é este o cerne de identificação do modelo processual optado em determinado modelo de Estado. Não obstante a
sempre atualidade do tema, é preciso ter em memória que vozes doutrinárias, mesmo no início do modelo constitucional na volta da redemocratização, já evocavam sua importância.
Uma dessas vozes foi a de Anamaria Campos Torres. O presente texto resgata parte da obra da autora, no intuito de registrar a importância da
voz feminina na ciência, evidenciando a contribuição de sua doutrina no
cenário nacional, introduzindo a forma de pensar, especialmente quando
o domínio do saber era reservado a homens (BADEIRA, 2008).
Não que o agir da autora tenha integrado a crítica feminista de abordagem do pensamento, fundado em elementos culturais da condição feminina de subordinação, porém, ao questionar a racionalidade científica
da produção da prova, ainda baseada em legitimantes modelos inquisitórios, a autora trouxe uma potencialidade reflexiva capaz de relativizar os
conceitos, contrapondo-se aos eixos epistemológicos, evitando a reprodução das categorias da dominação científica do período autoritário (DIAS,
1990).
Nesse sentido, se hoje é comum discutir a necessidade de olhar o
processo à luz da Constituição1, o mesmo não o era no início da década de
90, no início da vigência da Constituição, quando Anamaria já dizia que o
processo submetia-se a uma axiologia – a justiça, de modo que noções de
verdade, certeza e probabilidade devem ser consideradas. Antecipava-se
“apresentamos a teoria dissidente, aquela que vê na segurança o valor
básico, e […] afirmamos que este valor é de categoria inferior ao valor
justiça” (TORRES, 1992, p. 14).
A vanguarda e sensibilidade da autora justificam a singela homenagem.
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As autoras foram alunas da Professora Anamaria na graduação (para
uma delas) e no mestrado em Direito da UFPE, e ali conheceram uma
mulher forte, arrebatadora, destemida e falante. Uma mulher além do seu
tempo, pois, apesar de natural de Mirandiba2, Recife foi seu esteio, pois
formada na tradicional Faculdade de Direito do Recife, ainda nos ranços
autoritários do país, ingressou na carreira pública como membro de um
órgão acusador – o Ministério Público. E com todo esse cenário, a dignidade da pessoa humana era para eixo fundamental do processo penal.
A professora Anamaria Campos Torres diplomou-se em Direito pela
FDR no ano de 1970, tendo ingressado na carreira de Promotor de Justiça
no ano de 1974, por concurso público. No ano de 1979, iniciou o magistério na Faculdade de Direito, no qual permaneceu até a sua aposentadoria.
Concluiu o curso de mestrado (1979) e o doutorado (2001) pela
mesma Universidade (UFPE), tendo lecionado processo penal para a
grande maioria dos profissionais de Direito hoje atuantes no Estado de
Pernambuco. Foi, portanto, a professora dos que hoje lecionam na Faculdade de Direito do Recife e lecionou, ainda, nas Faculdades Integradas
Barros Melo, na Faculdade de Direito de Caruaru e na Faculdade Damas
da Instrução Cristã.
Publicou os livros “Prova no processo penal: Justiça como fundamento axiológico” (Belo Horizonte: Del Rey, 1992), “A busca e apreensão e o devido processo” (Rio de Janeiro: Forense, 2004) e “Caderno de
estudos de homicídio e crime organizado” (Recife: Nossa Livraria, 2008).
Escreveu, ainda, diversos capítulos de livros e artigos.
Durante muitos anos, organizou o Congresso de Estudantes na Faculdade de Direito, fomentando a apresentação de trabalhos científicos
aos acadêmicos. Participou de importantes trabalhos como o Vestibular
Cidadão (2004) e o Núcleo de Assessoria Jurídico Popular – Direito nas
ruas (2003).
Aposentou-se do Ministério Público do Estado de Pernambuco
como Procuradora de Justiça, e parou de lecionar no ano de 2011, ocasião
em que, solicitando seu afastamento da Universidade Federal de Pernambuco, recebeu homenagens de alunos, funcionários e professores pelos
mais de trinta anos de dedicação à Escola de Direito do Recife.
Os profissionais de Direito com atuação neste Estado nutrem-lhe
grande admiração, pelos ensinamentos e pela sua postura educacional
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que transcendia os limites da doutrina processual penal para mostrar uma
visão social e humanística do Direito. Sem dúvida alguma, faz-se merecedora dessa singela homenagem.
Para além da homenagem, este trabalho discute a forma de gestão
da prova realizada no âmbito da Infância e Juventude, cuja relevância se
justifica porque no âmbito desta Justiça Especializada, parece não haver,
por parte da doutrina, profundas considerações a respeito.
Neste sentido, o trabalho pretende apresentar as características gerais do sistema infracional, para que nele se perceba um mecanismo específico de responsabilização, a fim de afastar a falsa noção de que no
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – somente existe proteção.
Ao reverso, se trata de um procedimento responsabilizatório e necessariamente deve ser permeado de garantias constitucionais3.
Como consequência ao modelo de responsabilização, a gestão da
prova (COUTINHO, 2001), estrutura que define o modelo processual de
um Estado, é imprescindível no sentido da construção de um Estado Democrático de Direito, em que o modelo acusatório se apresenta constitucionalmente.
Para discutir este ponto será apresentada alguns elementos de pesquisa realizada no âmbito da Justiça da Infância, valendo-se da metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) de sentenças, ocasião que
percebeu as formas pelas quais se dá a responsabilização do ato infracional.
Por fim, o objetivo é apresentar esses achados teóricos e práticos à
luz da criminologia crítica (BARATTA, 1999), levando à reflexão sobre
como caminha a apuração da responsabilidade juvenil, em termos de manejo probatório, questionando a prática no modelo de Estado Constitucional de Direito.
1. GESTÃO DE PROVA NO PROCESSO PENAL – A SENSIBILIDADE DE ANAMARIA CAMPOS
Nos últimos 20 (vinte) anos o direito penal e processual penal vêm
sofrendo transformações gradativas de aumento da penalização, endurecimento dos métodos de investigação e regulamentação da colheita de
provas etc.
Conforme as delimitações dos direitos fundamentais insculpidos
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no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o processo penal brasileiro
vincula-se a alguns ditames gerais, influenciadores de todos os atos jurídico-penais e contra os quais nenhuma atividade judicial ou extrajudicial
poderia se insurgir.
Nesses termos, o processo penal tem seu campo de atuação voltado
à ideia de segurança e manutenção da ordem pública, sopesadas com a necessidade de assegurar, ao máximo, a liberdade individual. A primordial
função do processo penal, a partir da leitura constitucional registrada por
Lopes Jr., é funcionar como instrumento de efetivação das garantias constitucionais (LOPES, 2013, p. 59).
Nesse aspecto, o processo penal é o limite da atividade jurisdicional,
as regras do permitido e proibido no que diz respeito ao jus puniendi do
Estado, regras das quais nem o legislador, tampouco o operador do direito, poderão fugir.
Visto como único e necessário instrumento para apuração do delito
imputado ao agente, o processo é regido por ditames e garantias específicas que visam assegurar a igualdade das partes, colocando o acusado no
mesmo patamar do órgão de perseguição penal. Tais garantias, inerentes
ao Estado Democrático de Direito, foram sendo acrescentadas nas cartas
legislativas ao longo dos anos, aprimorando o direito processual para fazer dele um instrumento de justiça. Dessa forma, como já lembrava a professora Anamaria, estabeleceram-se antecipadas regras para a realização
dos atos processuais (asseguradas pelo devido processo legal) e primou-se
pela igualdade técnica dos representantes das partes (obrigando a representação do acusado por meio de um bacharel com exercício da advocacia), sempre pretendendo uma “igualdade de armas” (TÔRRES, 2004).
Juarez Tavares (2003), de maneira lúcida, aponta algo que parece
simples, porém não é. Afirma que no modelo constitucional e democrático optado pela sociedade brasileira com a Constituição de 1988, a garantia
e o exercício da liberdade individual não precisam qualquer legitimação,
em face de sua evidência, o que já não é o mesmo com o poder punitivo
do Estado que precisa se justificar.
Isto é, no modelo do Estado Democrático de Direito, é absolutamente necessário que as regras do jogo sejam observadas a partir da Constituição (LOPES JR., 2014) , devendo-se empreender luta para superar a
crença de que o processo penal está a serviço da segurança pública. Nas
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lições de Geraldo Prado, o processo penal é instrumental e está a serviço
de uma única finalidade: realização de um projeto democrático, e não a
serviço de uma pretensão acusatória, o que significa uma máxima eficiência dos direitos e garantias fundamentais (PRADO, 2012).
Neste sentido, o modelo acusatório, que impera na estrutura constitucional, tem que a gestão da prova é o critério que demarca a diferença
para o processo inquisitivo.
No inquisitório, o juiz carrega poderes de iniciativa e produção probatória, enquanto que no acusatório esse poder é das partes. No modelo
inquisitivo, o juiz deixa de ser expectar para ser protagonista e o processo
é sigiloso, cabendo a ele buscar a verdade dos fatos, razão pela qual o resultado é colonizado pela resposta satisfatória, afinal, ele tem que justificar
sua atuação.
O manual dos inquisidores do catalão Nicolau Eymerich relata o
modelo inquisitório do direito canônico que influenciou definitivamente
o processo penal. Aliás, o processo inquisitório foi construído a partir de
um conjunto de instrumentos e conceitos, especialmente de verdade absoluta, onde a prisão era regra porque o inquisidor tinha à sua disposição
o acusado para torturá-lo para buscar a verdade real, e que se bem realizada a confissão, o inquisidor conseguia a confissão que como rainha das
provas (sistema de provas tarifadas) era suficiente para a punição. Neste
sentido, inútil qualquer defesa (COUTINHO, 2000).
Deve-se pontuar que a passagem do sistema inquisitivo para o acusatório é antes de tudo a transição política do modelo autoritário para o democrático, de modo que democracia e sistema acusatório compartilham
da mesma base epistemológica.
E não é possível conceber que o processo brasileiro tenha uma conotação mista – inquisitivo na fase policial e acusatório na fase judicial, pois,
como relata Jacinto Coutinho, o sistema bifásico do código napoleônico
no qual se inspirou o Brasil é monstro de duas cabeças, acabando por valer mais a prova secreta que a do contraditório, numa verdadeira fraude
(LOPES JR. , 2014).
Nesse sentido, a submissão do cidadão ao poder estatal, no processo
penal, reclama o estabelecimento de regras e princípios que regulamentem e direcionem a conflitante relação entre as partes na jurisdição penal.
A polarização entre o resguardo ao jus libertatis e a necessidade de puni-
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ção decorrente de violação da norma penal exige um atento e detalhado
processo de aferição de culpa. Tal processo, por sua vez, deve revestir-se
de meios eficazes para suprir, ao máximo, a desigualdade de forças entre o
acusado e Estado. Nesse diapasão, as garantias e limites processuais nada
mais são do que a contenção da persecução penal, a redoma de proteção
do réu, a inibição do arbítrio, o resguardo da liberdade individual.
Os direitos humanos são a barreira nesse sentido, pois de um lado,
como proteção institucionalizada dos direitos da pessoa humana contra
os excessos do poder estatal e, de outro, como regras para estabelecer condições de vida e desenvolvimento na personalidade humana (BALDAN,
2002).
Para a autora, a ideia de direito é ligada a valor, o qual constitui a
força na composição das condutas, sendo o da justiça o predominante,
entendida essa como respeito à dignidade da pessoa humana, de modo
que o processo penal vincula-se a esse fim, esse valor. Assim, cabe ao processo respeitar o homem como pessoa portadora de direitos individuais
imprescindíveis à sobrevivência social, devendo ser este o fim colimado.
Nas palavras de Anamaria, a prova é o caminho que leva à concretização da justiça, pois constitui a porta de entrada do mundo fático para
aplicação das normas judiciais. É através dela que se busca a certeza, já
que a verdade tal como aconteceram os fatos, é impossível de ser buscada
(TORRES, 1992).
Tem ela, plena consciência de que a prova tinha valor decisivo no
processo penal, e concebia, seguindo, inicialmente, as linhas de Framarino Malatesta, que as provas eram veículos de levar a verdade ao espírito
humano, viabilizando o convencimento judicial, e dele discordava quando
percebia uma certa confusão entre certeza e prova, apontando que leva à
“uniformizar idéias e unificar conclusões” (TORRES, 1992, p. 45).
Lucidamente esclarece: “embora surja da verdade, certeza não é verdade. Já afirmamos que o estado da alma reflete posição pessoal […] não
nos permitindo uma noção perfeita da realidade” (TORRES, 1992, p. 113).
Logo, a única possibilidade de se construir uma justiça, “entendida
como respeito ao homem como pessoa portadora de direitos individuais
imprescindíveis à sobrevivência social” (TORRES, 1992, p. 113), é, de um
lado, admitir somente probabilidades, sem capacidade de verdades absolutas, mas ter na prova um caminho, em que cabe ao juiz, tão somente, o
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livre convencimento, pela valoração das provas, já que o magistrado não
poderá buscar ou produzir a prova, em nome da verdade real ou material,
pois “é impossível uma purificação total” (TORRES, 1992, p. 115).
De tudo o que se procurou ressaltar no campo da prova, ficou patenteada a defesa ao sistema do livre convencimento, a
aceitação da verdade judicial, e a exigência de uma total moralidade no emprego dos meios para apreensão da verdade,
sempre considerando-se o homem, e não a verdade absoluta
como fim, o homem no sentido da preservação de sua dignidade, de defesa dos seus direitos, forma única de realizar-se
o fim justo (TORRES, 1992, p. 117).
É este o olhar sobre as provas que deve permear um processo
democrático e assim que deveria seguir os procedimentos de apuração do
ato infracional na Justiça da Infância e da Juventude.
Naturalmente, o quadro social de terror ocasionado pela crescente
violência urbana e aparelhamento de armas dos grupos criminosos despertou o clamor social pela tomada imediata de medidas emergenciais
ante a insegurança pública, tendo o desprezo pelas garantias fundamentais, uma regra.
Aliás, em situações de crise, parafraseando Mariana Thorstensen
Possas (2006), é comum utilizarmos causas externas para explicar ou justificar iniciativas punitivas, especialmente quando se agravam as sanções
ou diminuem as garantias processuais. É uma espécie de “reação punitiva” frequente no Brasil, “meio a uma percepção coletiva de desordem
social e insegurança, intensificada pela ocorrência de fatos específicos”.
Se tal mecanismo é verdadeiro no sistema penal, o mesmo se dá no
sistema de apuração de atos infracionais praticados por jovens, uma vez
que, como discute Zaffaroni (2003), desde o nascimento do sistema punitivo no Brasil existem sistemas paralelos que atuam de forma não oficial
de punição. Isto é, de um lado um sistema pena em sentido estrito, de
outro um modelo paralelo, composto por agências de menor hierarquia,
destinado a operar com uma punição tida como menor, razão pela qual
gozaria de maior discricionariedade (arbitrariedade). Nesse último caso é
o do sistema infracional.
Mais ainda, considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90) foi editado numa época da realidade brasileira de processos contraditórios de redemocratização que ainda hoje não se findaram, as
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contradições se avolumam. De um lado a sociedade brasileira manifestou
alto grau de adaptação à violência crescente da década de 904, o que levou
à aceitação da ideia de que algumas pessoas são mais passíveis de violência que outras, gerando um encarceramento em massa5; como uma espécie de autorização social para a prática da violência por meio do Estado
(VARGAS, 20011); de outro, a nova regulamentação visava romper com
o período tutelar – Código de Menores – elevando criança e adolescente à
condição de sujeito de direito, e não objeto de proteção do Estado.
Isto é, a soma das pressões sociais por punibilidade que atuam nos
mecanismos formais de controle social e o eufemismo de que não se trata de responsabilização, isto é, não há caráter punitivo nas medidas socioeducativas, as garantias constitucionais foram colocadas em perigo e a
atenção à produção probatória tornou-se irrelevante. Vejamos.
2. SISTEMA INFRACIONAL: OS MEANDROS DA RESPONSABILIZAÇÃO JUVENIL
A Convenção dos Direitos da Criança (CDC) de 1989 representou o
marco de superação do paradigma punitivo, cientificista, tutelar, eufêmico e excludente do período antecedente.
O documento teve a mais rápida e ampla aceitação da história (com
exceção dos Estados Unidos e da Somália que, segundo os críticos, tal não
foi efetivado pelo país norte-americano, devido ao fato de os americanos
admitirem a pena de morte e a prisão perpétua aos menores de 18 anos de
idade, procedimentos terminantemente proibidos para todas as crianças
(menores de 18 anos – art. 1°) pela Convenção (art. 37) (DOLINGER,
2003). Ela representa um compromisso entre sensibilidades culturais de
uma comunidade, em nítido comprometimento à filosofia dos Direitos
humanos das crianças e dos adolescentes (MARTIN-CHENUT, 2003).
Apesar de esse não ter sido cronologicamente o primeiro documento
internacional a tratar da nova postura protetiva, foi o marco mais significativo, englobando vários outros documentos internacionais que se
convencionou denominar de Doutrina das Nações Unidas de Proteção
Integral à Criança6.
O conjunto das legislações internacionais impulsionou perspectivas
de autonomia e garantia, afastando-se dos métodos repressivos para uma
orientação educativa, constituindo um programa de ação – seja como
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princípio, seja como teoria – que assegura, com absoluta prioridade, os
direitos individuais e as garantias fundamentais inerentes à criança e ao
adolescente por serem sujeitos de direitos.
A justificativa deste sistema legal decorre da concepção de desenvolvimento integral da criança, reconhecendo-lhe absoluta prioridade,
resguardando o melhor de seus interesses, obrigando os Estados a respeitarem as responsabilidades, direitos e obrigações dos pais, posto que, não
mais menores, objetos de tutela, passam a ser sujeitos de direitos.
No Brasil, pela primeira vez, na história das Constituições, dois artigos específicos sobre criança (arts. 227 e 228) são inseridos no documento maior. Com a Carta Maior, o Código de Menores, vigente desde
1979, passava a conflitar com o paradigma assumido pelo Estado. Era
imprescindível a elaboração de um novo diploma legislativo pautado na
perspectiva da enunciação de direitos, opondo-se ao modelo de encarceramento em massa e punitivista vivenciado até então (PAULA, 2006).
Assim, em 1990 foi promulgada a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA, visando propiciar as condições para que os direitos consagrados na Carta Magna pudessem ser concretizados, de modo
que tentava romper completamente com os sistemas anteriores (de submissão ao Direito Penal e de tutela menorista).
Como primeira providência, atendendo ao dispositivo da Convenção dos Direitos da Criança (art. 40. 3. a7), o ECA estabeleceu a divisão entre criança (até doze anos incompletos) e adolescentes (de 12 anos
completos até dezoito anos incompletos), apresentando um sistema de
responsabilização pelos atos infracionais praticados pelos adolescentes e
a irresponsabilidade absoluta para as crianças.
Neste modelo, o ECA prevê procedimento específico de apuração
dos atos infracionais que em muito se assemelha ao procedimento utilizado para a apuração de delitos praticados por adultos. Inclusive, o próprio
Estatuto determina que as normas gerais processuais possam ser aplicadas subsidiariamente (1528 do ECA).
Outrossim, há dificuldades da definição do tipo do procedimento
porque se na maioria dos dispositivos reproduz princípios processuais
penais, em outros há elementos de processo civil, quando prevê o sistema
recursal (art. 198, ECA9).
O fato é que a Constituição garante a legalidade no art. 5°, XXXIX,
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reproduzida no art. 103 e 122 do ECA, o que implica tratar o conceito de
ato infracional, elemento fundamental para a interpretação do sistema de
imputação das medidas socioeducativas de internação.
Na medida em que o art. 103 do ECA define ato infracional como
“conduta descrita como crime ou contravenção”, pretende o legislador,
indicar um agir humano (conduta), dirigido a um fim; vinculando a medida de responsabilização à prática de um ato e não meramente um desvio.
Quer dizer, não é qualquer conduta que importa a prática de ato infracional, os elementos de tipicidade e antijuridicidade devem ser efetivamente apreciados para levar à ponderação sobre a medida socioeducativa
pertinente. E mais, a aplicação de medida de internação só é autorizada
em três situações descritas no art. 122, ECA.
Enfim, a incriminação deve ser revestida de procedimentos, cujas
garantias condicionem a atividade do juiz, o que se pode dizer que as
garantias processuais são artefatos do cidadão, e não instrumento de persecução estatal (PRADO, 2005). O sistema de garantias visa estabelecer normas procedimentais mínimas, marcos objetivos, que devem ser
observados desde a interpretação das normas até a regulamentação das
atividades institucionais, em qualquer âmbito de atividade do Sistema de
Justiça Juvenil.
Portanto, não cabe aqui a argumentação de que, como o sistema
não contempla penas, não seria destinatário de garantias legais. Porém, o
ECA prevê um procedimento específico de apuração dos atos infracionais
que em muito se assemelha ao procedimento utilizado para a apuração
de delitos praticados por adultos. Inclusive, o próprio Estatuto determina
que as normas gerais processuais possam ser aplicadas subsidiariamente
(15210 do ECA).
Outrossim, há dificuldades da definição do tipo do procedimento
porque, se na maioria dos dispositivos o ECA reproduz princípios processuais penais, em outros momentos há elementos de processo civil, por
exemplo, quando prevê o sistema recursal (art. 198, ECA11).
Trata-se, porém, de um eufemismo
Ah, os eufemistas. Uns por delicadeza, suavizam os termos
para dizer coisas. Outros não ousam dizer o que pensam o
deve ser dito [...] Quem foi privado de liberdade está preso.
Então quais, quais seriam estes atos infracionais que podem
até mesmo levar à prisão? Seriam atos infracionais ao regu-
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lamento da escola? Ao estatuto de um clube? À regras de etiqueta? Às ordens do pai e mãe? À arbitrariedade da polícia
ou de outro agente, autoridade ou cidadão qualquer? Ao Código Civil? Parece que não é! (SÊDA, 1999, p. 14).
No entanto, o legado da violência, realizada explícita ou clandestinamente, seja pelo Estado seja pela população não pode ser escamoteado por eufemismo de linguagem. Não pode ser indizível numa realidade
onde há muito boa aceitação entre a população dos métodos de tortura do
Capitão Nascimento, personagem do filme Tropa de Elite – “filme que
virou maus do que fenômeno cultural, um evento sociológico – mostra a
que níveis de degradação pode chegar a sensibilidade de uma população
acuada pelo medo” (OLIVEIRA, 2009, p. 12).
Pensar nisso, é continuar autorizando um discursos perverso – em
nome de educar se pune, quando nunca se educou para não se punir. Quer-se dar pela punição o que nunca foi antes dado sem a punição. De modo a
concluir– é necessário praticar o ato infracional para sair da invisibilidade
social. Isso é perverso.
Admitir que a medida socioeducativa de internação deve complementar e superar os déficits do processo de socialização, é assumir que
este sistema é voltado para adolescentes pobres e marginalizados, legitimando a sua operação seletiva. Pelo contrário, as medidas socioeducativas como um todo são forma de responsabilização, e como tal permeada
de todas as garantias de um Estado Democrático de Direito; logo o único
objeto de análise é o ato infracional. Porém não foi isso que se viu na
prática.
3. VIOLAÇÕES À GESTÃO DA PROVA – UMA EXPERIÊNCIA
A PARTIR DE PERNAMBUCO
A partir do conhecimento da prática judicial (MACHADO, 2014)
no âmbito do sistema infracional, por meio de pesquisa documental e
etnográfica, no que tange à prova, foi possível perceber um que garantias
penais e processuais são absolutamente desprezadas.
Porém, toda a apuração do ato infracional deve respeitar um procedimento justo e contraditório, sendo permeado de princípios, dada a sua
inserção no quadro de Direitos Humanos. De modo que somente pode o
Poder Judiciário, após o devido processo legal, declarar a ocorrência do
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ato infracional e a aplicação da medida socioeducativa.
O procedimento de apuração tem a mesma finalidade dos procedimentos adultos – comprovar a existência do ato infracional e estabelecer
o autor do mesmo – mas a especialização, com nomenclaturas diferentes
deve-se à tentativa de evitar a rotulação e estigmatização através de palavras (pejorativas) como réu, acusado, prisão, flagrante, ação criminal,
pena etc (aliás, já é suficiente a velha expressão menor infrator para isso).
Substitui-se, por adolescente em conflito com a lei, medida socioeducativa de internação, ação socioeducativa, apreensão em flagrante etc.
Neste sentido, garante-se o direito ao devido processo legal (Regra
7.1 das Regras de Beijing12 e art. 110 do ECA)13 que é mais uma garantia do que propriamente um direito porque ele visa a proteção da pessoa
contra a ação arbitrária do Estado, garantindo a paridade de armas em
absoluta igualdade de condições com o Estado-persecutor e a plenitude
de defesa.
Não obstante tal premissa, o ECA é confuso, apresentando orientações acusatórias com nítidos elementos inquisitórios14, que pode ser percebido, dentre outras questões, com a gestão da prova, em muito, “confiada essencialmente ao magistrado” (COUTINHO, p. 28). E aqui surge o
perigo, pois, na medida em que a eficiência, mola propulsora da linha de
montagem, pode gerar um incremento indevido do poder discricionário
estatal e “acentuação do erro humano” (SAPORI, 2008), no âmbito da
infância, o risco da conversão da discricionariedade em arbitrariedade é
ainda mais provável; uma vez que o espaço de discricionariedade é recomendável, dada a diversidade de necessidades dos adolescentes, como
pontua a legislação internacional:
Regra 6.1 Tendo-se em conta as diversas necessidades especiais dos jovens, assim como a diversidade de medidas disponíveis, facultar-se-á uma margem suficiente para o exercício de faculdades discricionárias nas diferentes etapas dos
processos e nos distintos níveis da administração da Justiça da Infância e da Juventude, incluídos os de investigação,
processamento, sentença e das medidas complementares das
decisões.
O risco da discricionariedade ser convertida em arbitrariedade ficou
evidenciado com uma série de ilegalidades, dentre elas, a questão probatória. Neste item, avançamos com a pesquisa documental das sentenças.
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A metodologia utilizada foi a de Análise de Conteúdo de 28 (vinte e
oito) 15 sentenças de imputação medida socioeducativa de internação em
Pernambuco, prolatadas em Pernambuco, nos anos de 2012 a 2013.
Análise de conteúdo consiste identificar padrões que os fundamentos das decisões, por meio da Análise de Conteúdo (AC), uma abordagem
baseada na dedução/inferência, cuja tarefa é desocultação de significados
(BARDIN, 1977).
Trata-se de uma hermenêutica controlada, baseada na dedução para
possibilitar o pesquisador a encontrar o latente na mensagem. Neste sentido, a AC parte da exterioridade para o texto, procurando conteúdos de
ideologia na linguagem, por meio de um conjunto de instrumentos para
o receptor decodificar a mensagem referida a partir do referente (LIMA,
2003).
A prática metodológica advém de uma tradição cientificista que
apostava no rigor do método para conferir maior objetividade com pesquisa em textos. Na origem, tratava-se de um conjunto de técnicas, manipuladas com pretensão de neutralidade, que visava a significação profunda de textos, numa nítida tentativa de associar análise qualitativa e
objetividade (BARDIN, 1977).
Neste caso, o pesquisador seria uma espécie de “detetive munido de
instrumentos de precisão para atingir a significação profunda de textos”
(ROCHA, DEUSDARÁ, 2005) e isto somente é possível porque parte
do pressuposto que existe uma ideia subjacente, realidade que preexiste
representativamente.
É uma espécie de classificação de elementos em diversas caixas,
metaforicamente falando, segundo critérios que apresentem um sentido,
uma vez que na AC o interesse não é o descrição, mas o que os conteúdos
podem anunciar após serem tratados. A análise, desse modo, é realizada
em grelhas, nas quais se preenche uma informação simbolizada pelo indicador.
Como resultado, foi possível identificar que a indicação, nas sentenças de internação, de autoria e materialidade do ato infracional, evidências indispensáveis para a formação da convicção judicial; reduziu-se a
17 sentenças; e nestas, questões referentes à gestão da prova comprometia garantias legais e processuais.
Numa sentença, por exemplo, não há nenhum elemento que indique
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a autoria, mas mesmo assim a adolescente é responsabilizada. É o caso
que, desde a representação, aponta-se que o ato de homicídio foi praticado por homens com pontapés e murros. É descrito o espancamento com
condutas individualizadas de cada um dos adolescentes envolvidos, sem
nada se referir a ação da menina. Inclusive, um dos adolescentes confessa
e afirma que a menina nada fizera, até porque ela era amiga da vítima,
com quem estava indo fumar maconha e tinha se recusado a fumar em
grupo com os rapazes agressores, e somente o foi por insistência da vítima. Se afastando quando a briga começou.
Apenas um policial, que nada vira sobre o fato (como relata), afirma
que a adolescente houvera atraído a vítima para o local, divergindo de
outro depoimento policial que afirmou não ter conhecimento de qualquer
conduta da adolescente. Porém, a magistrada se baseia somente naquele
depoimento para justificar a internação, desconsiderando todas as falas
envolvidas16.
Aliás, em todos os processos analisados, as provas mais produzidas
foram provas policiais. Há momentos que o magistrado vale-se de apreciações subjetivas da autoridade policial para fundamentar a decisão: “o
relatório elaborado pelo delegado da 3° Delegacia de homicídio, destaca
inclusive a frieza da adolescente, ausência de qualquer sinal de remorso,
bem como desprezo incomum pela vida humana (cantou e assobiou durante alguns trechos da oitiva)”17.
São observadas contradições como esta - o magistrado rejeita a imputação do ato de associação para o tráfico porque “não restou clara que
a adolescente tenha praticado o ato previsto como crime no art. 35 da
Lei 11.343/06”, mas mesmo assim aplica a medida sem descrever o que
seria a conduta, justificadora da responsabilização; além de não levar em
consideração o que a própria adolescente dissera de estar dormindo na residência do namorado, quando os policiais chegaram, não tendo qualquer
relação com o tráfico18.
No procedimento do adulto, como sabido, a ausência da descrição
genérica da conduta, sem clareza e precisão, leva à inépcia da denúncia,
por violação ao contraditório e plenitude da defesa (BRASIL, 2014).
Problemática semelhante ocorre em outra sentença, em que a magistrada narra os pormenores da ação dos adolescentes envolvidos no evento
e nada indica da conduta da menina. Justifica a medida para todos com
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argumento – “várias passagens na justiça da infância” – porém, em relação à menina, considera que ela é “primária e estar estudando, devendo
isto ser levado em consideração”. Mas mesmo assim imputa a medida de
internação.
Inclusive afirma “deve-se ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, pois conforme dito anteriormente, os adolescentes veem colaborando com a justiça, assumindo cada qual a imputação que lhe foi
atribuída”. E começa a narrar a conduta de cada um dos envolvidos pormenorizadamente; e quando chega a menina indica “é primária e encontrava-se estudando”, sem qualquer referência à sua conduta19.
Aqui ocorre um paradoxo. A Doutrina da Proteção Integral que pretendeu superar o paradigma pretérito por meio do garantismo, tem-no
como um obstáculo. Explica-se, a ordem, que seria garantida pela lei nos
processos democráticos das sociedades modernas (e que legitima o monopólio do jus puniendi pelo Estado), tem na própria lei seu obstáculo;
uma vez que seria através do arbítrio – definir o que é melhor para o adolescente, que mais interessaria a eficiência judicial.
Em meio a esta contradição, em que não parece haver preocupação com
garantias limitadoras do poder punitivo; as ilegalidades são justificadas,
O princípio da legalidade torna-se, assim, luxo para sujeitos
fortes que, em caso de delinquência habitual, os mecanismos
de criminalização secundária se ocuparão de dar conteúdo
concreto. Para os menores, o tratamento reservado é outro; ainda que o juiz chegue à conclusão de que o ato não
foi cometido, ou que não coube ao menor participação nele,
poderá aplicar medidas de proteção que a lei estabelece se
tal menor se encontrar em perigo moral ou material (PEÑA
NÚÑEZ, J. Apud. GARCÍA MENDÉZ, 1991, p. 125).
Desse modo, foi possível perceber diversas convergências com o sistema penal, com nítida manutenção da lógica retributiva no mecanismo
de responsabilização juvenil, e isso significa dizer tanto nas ilegalidades,
como na estrutura seletiva e estigmatizante.
Ora, sendo as medidas de internação excepcionais no sistema de
proteção integral, exatamente porque a privação de liberdade vai de encontro à condição peculiar de desenvolvimento do adolescente, e sendo as
garantias constitucionais uma conquista do sistema de direitos humanos
do Direito Infracional, se questiona: como admitir esse cenário?

380

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

E mais, como lidar com as violações à gestão da prova para garantir
uma responsabilização?
O Estado Democrático de Direito é relacionado à proposta de um
processo penal garantista, voltado à ideia de obtenção da verdade real sem
ferir os direitos individuais. O ideal de justiça é relacionado ao de um
processo justo, com provas lícitas obtidas em conformidade com a Constituição. O princípio do devido processo legal dá efetividade às diretrizes
das normas constitucionais, vedando o arbítrio e limitando a atividade
estatal judicante.
O garantismo, tomando o conceito de Ferrajoli (2006), em sua acepção jurídica, pode ser visto como um sistema de vínculos impostos à potestade punitiva do Estado em garantia do direito dos cidadãos: é garantista todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo e o
satisfaz de maneira efetiva. Consiste na tutela dos direitos fundamentais,
justificando assim a existência do direito e do Estado, cuja fruição por
parte da coletividade constituiria a base da democracia.
Como explica o autor, já positivadas as normas do direito natural
pela maioria das constituições modernas, não se trata mais da batalha
pelo reconhecimento desses direitos nos ordenamentos jurídicos, mas a
questão principal se volta à efetividade do direito reconhecido. O foco
do problema é a comparação entre o que o direito é e o que deve ser; ou,
nas palavras de Ferrajoli, a relação entre a efetividade e a normatividade.
Nesse aspecto, o modelo garantista é aquele que afiança a persecutio
criminis estatal sob as regras pré-estabelecidas, assegurando a efetividade da proteção ao acusado.
No caso do sistema infracional, o modelo é exatamente esse, após
superação do modelo tutelar da Doutrina da Situação Irregular. É assim
que a Convenção dos Direitos da Criança garante como deva se dar a
responsabilização e mesmo o ECA – garantias que derivam do modelo de
Estado Democrático de Direito.
No entanto, não há como negar que, apesar da clareza do texto constitucional brasileiro, o país ainda tem dificuldades de respeitar a amplitude de defesa e demais garantias constitucionais. Tal complicação, além
de causada por fatores de ordem histórica, é sobretudo influenciada pelo
movimento de endurecimento de penas e atos de coerção, causado pelo
trinômio violência-impunidade-corrupção.
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Tal questão é importante porque a lei é inócua se não adequada aos
anseios sociais. De nada valem as garantias legais se o pensamento social
está na contramão do texto da lei, se a coletividade – sob influência do
momento histórico acima traduzido - anseia por uma nova aplicação punitiva.
Ora, a valorização dos direitos do cidadão não nasce na sociedade
por imposição constitucional, mas advém de longo processo de conscientização política e social, refletida em todos os âmbitos sociais, não apenas
no plano jurídico. A equivocada aplicação ou a negação, muitas vezes,
das garantias do acusado denotam um direito atrasado e influenciado por
questões externas, comum a Estados totalitários e antidemocráticos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um fator que problematiza sobremaneira a compreensão do ECA é
que o documento surge na mesma época de transição democrática (que
ainda não se realizou no) do país.
As discussões sobre Doutrina da Proteção Integral são realizadas
nesse contexto, de modo que a soma destes fatores – redemocratização
inacabada, medo social e alto encarceramento –, alinhavados pelo marco
teórico da criminologia crítica, pode-se chegar a uma única conclusão:
o sistema infracional reproduz o padrão do Sistema de Justiça Criminal.
Outro elemento que implica dissonâncias das práticas processuais e
aplicação das medidas socioeducativas de internação, decore da própria
cultura jurídica acerca das garantias processuais em relação aos menores.
Esse fenômeno jurídico de insegurança decorre da existência de brechas legais, cuja supressão fica a cargo dos entendimentos interpretativos,
mas não que a integração da norma seja a responsável pelas inconsistências, mas sim porque a cultura jurídica ainda não sedimentada no sentido
da proteção integral, permanece com práticas controladoras e estigmatizantes da neutralização do menor irregular.
Entretanto, as interferências estatais eminentemente punitivas, com
supressão de garantias não são mais toleradas pelo Estatuto. Se outrora,
como já verbalizado, a prática do controle e regulação encontrava fundamento e justificativa na razão instrumental da modernidade; no novo
paradigma de pluralidade, que fundamenta o Estatuto, qualquer prática
social desse jaez não pode ser mais admitida, sequer legitimada.
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A realização de uma produção probatória justa e legalizada são requisitos mínimos de consagração de direitos fundamentais. Uma gestão
probatória que não esteja somente nas mãos das partes, fugindo ao que
a prática judicial fez nos casos relatados, mas que seja produzida sob o
contraditório, perante o juiz natural da causa, cuja decisão seja sempre
motivada e que se baseie na produção lícita das provas, tal como consagra
o devido processo legal constitucional.
De outro modo, qualquer outro procedimento, tal como o descrito
acima, tem-se uma violação ao modelo do Estado Democrático de Direito
no sentido da realização do malfadado sistema inquisitório.
A única saída, portanto, já defendida na década de 90 pela Professora
Anamaria Campos Torres, é que o processo seja “uma forma de garantia
dos membros da sociedade e inclusive do incriminado” em que “o valor
humano não pode ser sacrificado por nenhuma razão” (TÔRRES, 1992,
p. 90).
O olhar de uma mulher além do seu tempo!
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Notes

1
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Eugenio Pacceli de Oliveira, Aury Lopes
Junior, Paulo Rangel, Geraldo Prado, Alexandre de Morais da Rosa e mesmo constitucionalistas como Lenio Streck, vem de forma reiterada asseverando que muitas
mudanças são uma aproximação com o princípio acusatório esculpido na Constituição
da República.
2
Município do estado de Pernambuco que exaltava em todos os encontros, distante
423 km da capital, Recife.
3
Essa discussão levará à problematização do que alguns doutrinadores a exemplo
de FERRAJOLI, Luigi. (GARCÍA MENDEZ; BELOFF, Mary, 1999) que denominam de Direito Penal Juvenil, expressão, porém além de equivocada, destituída de
fundamento, uma vez que as garantias penais ou processuais decorrem do modelo de
Estado Democrática de Direito – são constitucionais, sendo despiciendo adentrar nas
malhas do Direito Penal, para que essas garantias sejam conferidas aos adolescentes
submetidos aos procedimentos de apuração do ato infracional. DA ROSA,; LOPES, ,
2011. Boa discussão pode ser identificada em: < http://justificando.cartacapital.com.
br/author/erica-babini/>. Disponível em 07 de dezembro de 2017.
4
A exemplificação da transição inacabada é marcada em episódios de violências,
com proporções internacionais. No mesmo período da superação dos arbítrios militares, conviveu-se (na década de 90) com o massacre do Carandiru, da Candelária, de
Vigário Geral, de Corumbiara e El Dourado dos Carajás, todos eles, emblemáticos,
para não mencionar os extermínios diários que têm em comum a presença de agentes
do Estado, supostamente encarregados de fazer cumprir os direitos fundamentais, em-
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blematicamente postos no núcleo intangível do art. 5° (dentre outros) (BELLI, 2004).
5
Essa realidade ensejou um cenário de encarceramento massivo: entre 1900 e
1916 o coeficiente de prisões por dez mil habitantes era de 307,32 dos adultos e 275,14
dos menores. (SANTOS, 2000, p. 214).
6
São os documentos, além da CDC, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Administração dos Direitos dos Menores (Regras de Beijing), as Regras Mínimas das
Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade (Regras de Tóquio)
e as Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da Delinquência (Diretrizes de
Riad).
7
Os Estados Partes se comprometerão ao “O estabelecimento de uma idade mínima abaixo da qual se presume que as crianças não têm capacidade para infringir a lei
penal”.
8
Art. 152. “Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente
as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo único. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos
e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências
judiciais a eles referentes”.
9
Art. 198. “Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema
recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as
seguintes adaptações”.
10 Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiaria-

mente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo único. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na
tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na
execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.
11 Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude,
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o
sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil), com as seguintes adaptações
12 “7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas
do processo, como a presunção de inocência, o direito de ser informado das
acusações, o direito de não responder, o direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o direito à confrontação com testemunhas e
a interrogá-las e o direito de apelação ante uma autoridade superior”.
13 Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.
14 Por exemplo o art. 186 do ECA é lacônico, não exigindo cabalmente a
presença do advogado na audiência de apresentação. Nem mesmo na audiência de continuação o texto é explícito, pois pela literalidade poderia levar a crer
que somente seria necessário em casos de gravidade que pudessem resultar em
semiliberdade ou internação (COSTA, 2005, p. 106).
15 As sentenças serão referenciadas com números que funcionam como
uma legenda aos casos analisados. Além disso é importante informar que
o corpus da pesquisa foi constituído por vinte e oito sentenças, número da
quantidade de meninas que estavam internadas no Centro de Atendimento
Socioeducativo (CASE) Santa Luzia até abril de 2012. Na verdade, existiam
35 adolescentes, porém, 7 delas estavam na modalidade de internação sanção,
o que não compõe o universo da pesquisa. O critério de escolha foi aleatório,
apenas se vinculou ao período em que a pesquisadora visitou a unidade de internação. Esta foi a única forma de definir um universo de pesquisa, por duas
razões: a primeira é que o Poder Judiciário em Pernambuco não tem o controle
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por classificação de quantidade, sexo e tipo medida de internação aplicada por
ano, de modo que não se sabe este quantitativo. Além disso, os processos são
arquivados por outras formas de classificação que inviabilizaram a procura e
contagem manual dos processos por ano. A segunda razão é que, não obstante
o Poder Executivo ter a informação da quantidade de adolescentes internadas
no Centro de Atendimento Socioeducativo Santa Luzia (unidade de internação para adolescentes do sexo feminino) e poder até informar o número dos
processos, não tem o controle do ano que as sentenças foram prolatadas, de
modo que não permitiria que a pesquisadora estabelecesse um padrão para a
conformação do universo de pesquisa. Diante das dificuldades, a única alternativa, ainda considerando a rotatividade de entrada e saída de adolescentes,
foi estabelecer uma amostragem das sentenças prolatadas para aquelas adolescentes que estavam presentes na unidade de internação, quando a pesquisa foi
iniciada. Esta é a razão pela qual há a inclusão de anos e comarcas diferentes
no corpus da pesquisa.
16 Sentença do processo 0011362-49.2012.8.17.0480
17 Sentença do processo 0031190-45.2011.8.17.0810
18 Sentença do processo 0076605-23.2011.8.17.0001
19 Sentença do processo 0000495-73.2013.8.17.1090
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ral, com prioridade absoluta, à luz da Constituição da República de 1988,
bem como trazer à tona as principais iniciativas envidadas pela instituição para erradicação do trabalho infantil, inclusive projetos estratégicos,
sempre com olhos postos na necessidade de interlocução com a sociedade
e outros atores que integram a rede de proteção de tais sujeitos de direitos.
ABSTRACT:
The present work has the purpose of highlighting the resolutive action of the Public Labor Ministry and the instruments made available for
the promotion and effectiveness of the fundamental rights granted to children and adolescents in the labor field, with absolute priority, in the light
of the Constitution of the Republic of 1988, as well as to bring to light the
main initiatives undertaken by the institution to eradicate child labor, including strategic projects, always with a view to the need for dialogue with society
and other actors that are part of the network of protection of such subjects.
RESUMEN:
El presente trabajo tiene por objeto conferir destaque a la actuación
resolutiva del Ministerio Público del Trabajo ya los instrumentos puestos
a disposición para la promoción y efectividad de los derechos fundamentales asegurados a niños y adolescentes en la calle laboral, con prioridad
absoluta, a la luz de la Constitución de la República de 1988, así como a
traer a la luz las principales iniciativas que la institución para erradicar el
trabajo infantil, incluidos los proyectos estratégicos, siempre con los ojos
puestos en la necesidad de interlocución con la sociedad y otros actores
que integran la red de protección de tales sujetos de derechos.
PALAVRAS-CHAVE:
Direitos Fundamentais. Crianças e Adolescentes. Ministério Público do Trabalho.
KEYWORDS:
Fundamental Rights. Children and Adolescents. Public Labor Ministry.
PALABRAS CLAVE:
Derechos Fundamentales. Niños y Adolescentes. Ministerio Público del
Trabajo.
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1. INTRODUÇÃO
A consagração dos direitos fundamentais1 de crianças e adolescentes
ocorreu, de forma inarredável, na Constituição de 1988, sendo fruto de
um movimento de vários setores da sociedade civil e de órgãos governamentais que clamaram e realizaram manifestações para o reconhecimento
dos interesses relevantes de tal segmento.
Contudo, apesar dos trinta anos de vigência da Constituição tida
como cidadã, ainda persiste um desafio a ser transposto pela sociedade
brasileira, qual seja, conjugação de esforços para afastar afrontas expressivas a tais direitos, dentre as quais situações de trabalho infantil (em
torno s de 2,7 milhões segundo dados do IBGE)2, inclusive piores formas, como exploração sexual para fins comerciais, aliciamento para a
atividade de narcotráfico, labor em atividades domésticas e, ainda, abusos
de toda ordem, o envolvimento de adolescentes e crianças em conflitos
mais diversos com a lei.
Como se não bastasse, no Brasil há um alto índice de violação ao direito à vida de crianças e adolescentes, figurando como vítimas de recorrentes homicídios antes que seja atingida a maioridade. Em 2017, houve
divulgação de pesquisa pela UNICEF - Fundo das Nações Unidas para
Infância, em que ficou constatado o valor do Índice de Homicídios na
Adolescência (IHA) para o conjunto da população residente nos 300 municípios brasileiros, com população igual ou superior a 100 mil habitantes. O índice foi de 3,65 adolescentes perdidos para cada grupo de 1.000,
entre 12 e 18 anos, tendo por base o ano de 2014. Numa sociedade não
violenta o índice deve atingir patamar inferior a 1%.3
A prova das recorrentes violações aos direitos de crianças e adolescentes pode ser visualizada, inclusive, do quantitativo exacerbado de
“denúncias” recebidas pelo Disque 1004, instituído pelo Governo Federal,
no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, para concentrar notícias
de violações perpetradas aos direitos fundamentais de tais sujeitos e de
outros grupos vulneráveis. Em 2017, segundo o balanço realizado pela
Secretaria, foram 84.049 notícias de violação a direitos de tais sujeitos,
dos mais diversos tipos, abandono, negligências, abusos, exploração sexual para fins comerciais.
Considerando tal realidade, este trabalho objetiva demonstrar a relevância da atuação do Ministério Público do Trabalho, na esfera resoluti-
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va, de modo a trazer contribuições, com articulação junto a outros atores
sociais, na promoção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes,
na seara laboral, deixando claro que não se tem a pretensão de menosprezar ou de afastar a importância da clássica atuação do Ministério como
órgão interveniente em feitos judiciais com relação a tal público.
Para alcançar tal desiderato, na primeira seção será realizada abordagem sobre direitos fundamentais, com destaque para o conceito, principais características e dimensões. Ato contínuo, considerações sobre
instrumentos internacionais que dispõem sobre a proteção dos direitos
humanos de modo geral e, em especial, aos direitos humanos de crianças
e adolescentes.
Na segunda seção, por sua vez, conferir-se-á enfoque à Constituição
da República de 1988, a qual adotou como diretriz a doutrina da proteção integral, alinhando-se a instrumentos internacionais que dispuseram
sobre direitos humanos, em especial de crianças e de adolescentes e primando pela positivação de tais direitos, o que lhes confere a natureza de
direitos fundamentais.
Assentadas tais premissas, na terceira seção a análise recairá sobre o
Ministério Público do Trabalho e as atribuições que lhe foram conferidas
a partir da Constituição da República de 1988, algumas iniciativas envidadas pela instituição para sua organização e reestruturação, com destaque
às matérias elencadas pelo Parquet como prioritárias para atuação finalística e a instituição de Coordenadorias temáticas, inclusive voltada para
discussão de aspectos relacionados à Infância e Adolescência.
Além do exposto no parágrafo anterior, será realizado breve exame
sobre as formas de atuação da instituição e os principais instrumentos
colocados à disposição dos seus integrantes para atendimento ao relevantíssimo papel de resguardar os direitos fundamentais.
Na quarta e última seção, uma análise mais detida sobre a atuação
resolutiva do Ministério Público do Trabalho na promoção de direitos
fundamentais de crianças e adolescentes, no âmbito laboral, inclusive
iniciativas para articulação com órgãos governamentais e segmentos da
sociedade civil organizada, tudo com vistas à erradicação de trabalho infantil, regularização do trabalho do adolescente e para fomento do direito
fundamental à profissionalização assegurado no Texto Constitucional.
Por fim, serão expostas as considerações finais acerca do breve en-
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saio, sem a pretensão de esgotar o referido tema, extremamente complexo,
e que exige uma atuação interinstitucional e também intersetorial.
2. DIREITOS FUNDAMENTAIS: BREVES NOTAS
Como é sabido, após atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, houve um movimento para impor limites a abusos perpetrados pelos
Estados, o que culminou na proclamação da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, em 1948, um marco teórico com relação ao tema.
Houve a aprovação por 48 países, com apenas oito abstenções (Bielorússia, Checoslováquia, Polônia, União Soviética, Ucrânia, Iugoslávia,
Arábia Saudita e África do Sul). Honduras e Iêmen não participaram da
votação (RAMOS, 2017).
Oportuno salientar que a proteção aos direitos tratados na Declaração já estaria assegurada a qualquer ser humano, independentemente
de ser adulto, criança ou adolescente, pois foi estabelecido que “todos os
homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (artigo 1º).
As previsões acima referidas, portanto, evidenciam que a Declaração
não teve a pretensão de ser exauriente, estabelecendo naquele momento
conteúdos genéricos que poderiam e podem ser aperfeiçoados por instrumentos complementares (BOBBIO, 1992).
Em razão disso, na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela
Assembleia Geral da ONU, em 20 de novembro de 1959, foi enunciada a
necessidade de proteção especial à Infância, ratificando não apenas a Declaração de 1948, mas Declaração de Genebra de 1924.
A Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 1989,
seguindo a mesma diretriz, veio chancelar a proteção especial à Infância
e, não apenas isto, estabeleceu que deve ser conferida prioridade absoluta
aos direitos que forem assegurados a tal segmento, ante a sua peculiar condição, medida essencial para um pleno desenvolvimento. A Convenção,
em seus fundamentos, faz alusão expressa aos compromissos constantes
das Declarações de 1948 e 1959, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (artigos 23 e 24), ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (artigo 10) e, ainda, a outros instrumentos e princípios
de proteção, tais como às Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da Juventude (Regras de Beijing) e à Declaração
sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situação de Emergência ou
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do Conflito Armado.
Os direitos humanos assegurados, com destaque para crianças e adolescentes, dizem respeito à vida digna, à saúde, à educação, à liberdade,
inclusive de expressão, à moradia, ao lazer, à alimentação, ao esporte, ao
respeito, à profissionalização, à proteção na esfera relacionada ao trabalho,
dentre outros.
Relevante destacar que os direitos essenciais do indivíduo têm sido
abordados com terminologias diversas, ou seja, sendo atribuídas a eles
inúmeras designações. A terminologia tem variado tanto nos diplomas
nacionais quanto nos internacionais (RAMOS, 2017).		
Contudo, no presente ensaio é importante ressaltar que será levada
em consideração a distinção entre a expressão direitos humanos e direitos
fundamentais. Vale citar entendimento neste sentido:
Assim, voltando-nos agora para a apresentação e defesa da
distinção (sempre parcial) entre direitos humanos e direitos
fundamentais pelo prisma jurídico positivo (que pode – em
maior ou menor medida - coincidir com determinada concepção filosófica), aderimos à posição de Pérez Luño, no
sentido de que o critério mais adequado para determinar a
diferenciação entre ambas as categorias é o da concreção positiva, uma vez que o termo “direitos humanos” se revelou
conceito de contornos mais amplos e imprecisos que a noção
de direitos fundamentais.14 Os direitos fundamentais – segue
Pérez Luño – possuem sentido mais preciso e restrito, na medida em que constituem o conjunto de direitos e liberdades
institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito
positivo de determinado Estado, tratando-se, portanto, de
direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do
sistema jurídico do Estado de Direito. (SARLET, 2017, p.02)
Com relação às características dos direitos humanos, as destacadas
como mais relevantes são a universalidade, indivisibilidade, a interdependência (PIOVESAN, 2006). Além delas, são citadas, ainda e de forma recorrente, a inalienabilidade, indisponibilidade, irrenunciabilidade,
imprescritibilidade, autoaplicabilidade, proibição de retrocesso, máxima
efetividade, complementariedade (COUTINHO, 2014).
Por outro lado, os direitos humanos são resultado de um processo
histórico, não nascendo todos de uma vez e nem de uma vez por todas

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

393

(BOBBIO, 1992). Significa que não são exaustivos e nem se limitam a determinado período, uns sendo permeados por outros.
Em razão deste caráter histórico a consequência lógica, na doutrina,
foi o reconhecimento de uma evolução de tais direitos, chegando alguns a
utilizar o termo gerações para identificar tal fenômeno. Contudo, adota-se
o termo mais condizente, a seguir transcrito:
Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se
crescente convergência de opiniões no que concerne à ideia
que norteia a concepção das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido
de que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada
com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições
escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se
encontram em constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos catálogos constitucionais e na
seara do Direito Internacional, de múltiplas e diferenciadas
posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as
transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria
dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e
para a natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, de
modo especial, na esfera do moderno ‘Direito Internacional
dos Direitos Humanos. ” (SARLET, 2007, p. 55).
A relevância e a opção por tal terminologia se justifica para afastar
quaisquer interpretações que levem ao entendimento de que há sucessões
de tais direitos e que, com isto, eles seriam segmentados. Na verdade, a
denominação dimensões expressa, de forma mais incisiva, notadamente
as características de interdependência e de proibição de retrocesso de tais
direitos.
Os direitos apontados como de primeira dimensão estão relacionados aos direitos civis e políticos, tais como, à vida, à liberdade em diversas
esferas, participação política, enfim direitos que podem ser considerados como uma resposta aos Estados absolutistas, advento pós segunda
guerra; os de segunda dimensão que tiveram, por sua vez, como marco
a Revolução Industrial, século XIX, dizem respeito aos direitos sociais,
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entre os quais educação, habitação, alimentação, trabalho, saúde, exigindo
uma obrigação positiva do Estado, consubstanciada na adoção de políticas públicas; os de terceira dimensão, que consagram os princípios da
solidariedade ou fraternidade, estão atrelados ao meio ambiente, patrimônio comum da humanidade, progresso e desenvolvimento, enfim direitos
metaindividuais (DIÓGENES JÚNIOR, 2012).
São apontados, ainda, direitos de quarta e quinta geração. Os de
quarta estariam ligados à democracia, à informação, ao pluralismo. O de
quinta geração seria o direito à paz (BONAVIDES, 2006).
3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
A Constituição vigente, em seu artigo 227, adotou a doutrina da proteção integral, estabelecendo que devem ser assegurados, com prioridade
absoluta, os direitos fundamentais, a crianças, adolescentes e jovens, como
o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência
familiar e comunitária. Além disso, ressalta que eles devem ser colocados
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Da mesma forma, estabeleceu que a obrigação de buscar a concretização de tais direitos não se limitaria a órgãos governamentais, mas também família e todos os demais segmentos da sociedade civil.
Importante salientar que, ainda de forma geral, já havia sido realizada, no Título II, Capítulo II, da Carta vigente, que dispõe sobre garantias e direitos fundamentais, a expressa proteção à Infância, ao elencar
os direitos sociais (artigo 6 º). Verifica-se, portanto, plena consonância
do texto constitucional com as diretrizes constantes dos instrumentos
internacionais citados na seção anterior.
Por outro lado, a inovação trazida pela Carta de 1988 representou
uma alteração de paradigma, pois a criança e adolescente passaram a ostentar a condição de sujeitos de direitos, ao contrário de todo o arcabouço
legal anterior, especialmente o Código de Menores, em que eram tidos
como meros objetos.
A legislação infraconstitucional que dispõe sobre a matéria, no caso
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, reafirma tais direitos e

Argumenta Journal Law n. 29 - jul / dez 2018

395

dispõe sobre a necessidade de observar a prioridade absoluta que deve
ser conferida a todos eles. Ademais, deve prevalecer sempre o interesse
superior da criança e do adolescente.
O Estatuto foi promulgado após a Convenção dos Direitos da Criança e está totalmente alinhado com as disposições da referida Convenção e
com os demais instrumentos internacionais que serviram de fundamento
a tal instrumento internacional. A título de curiosidade, cumpre destacar
que o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção.
Importante apenas fazer uma observação: o termo infância no ordenamento internacional abarca todos aqueles com idade até 18 anos, sendo
que a ordem jurídica brasileira adotou a terminologia criança para aqueles com idade até 12 anos e, a partir daí, até a faixa etária de 18 anos, a
denominação adolescente (artigo 2º do Estatuto).
O Estatuto, denominado atualmente ECRIAD, dispõe em seu artigo 4º:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia
de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção
e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude. (BRASIL, Lei 8069/90)
Os dispositivos legais seguintes deixam claro que nenhuma criança
ou adolescente será alvo de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Além
disso, que a condição peculiar de tais sujeitos em desenvolvimento deve
ser levada em consideração (artigos 5º e 6º do ECRIAD).			
No que se refere especificamente ao campo laboral, a Constituição vigente, como já foi citado, deixa claro que é assegurado ao adolescente o direito à profissionalização (artigo 227).
Além disso, ao elencar os direitos sociais ligados ao trabalho, estabe-
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lece a proteção nesta seara dispondo sobre a proibição de labor noturno,
perigoso ou insalubre aos adolescentes com idade inferior a dezoito e de
qualquer trabalho aos que tiverem na faixa etária a quatorze ano, salvo na
condição de aprendiz (artigo 7º). Com relação aos que contam com idade
entre 14 e 16 anos, autoriza o labor, com restrições a atividades que possam representar qualquer tipo de risco aos adolescentes. A Consolidação
das Leis do Trabalho e pertinentes alterações atentam para tal disposição.
Tais disposições deixam claro os tipos de proteção à criança e ao
adolescente com relação ao tema trabalho: a) direito fundamental ao não
trabalho àqueles que contam com idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; b) direito fundamental ao não trabalho em condições que possam acarretar quaisquer tipos de prejuízos,
ou seja, em condições insalubres, perigosas, em horário noturno, entre
outros; c) direito ao trabalho protegido entre 16 a 18 anos, em atividades
que não são vedadas para a faixa etária.
4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, FORMAS E INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL
O Ministério Público do Trabalho, assim como outras esferas do Ministério Público, ganha novos contornos com a Constituição da República
de 1988, figurando como um dos atores essenciais à Justiça e, portanto,
totalmente desvinculado do Poder Executivo ou dos demais Poderes, Judiciário e Legislativo.
Vale citar entendimento que reafirma o que representou a nova ordem constitucional para o Ministério Público:
A Constituição de 1988 representa um marco jurídico e político desse processo. Ela consolidou em norma fundamental
mudanças legislativas anteriores, na área dos direitos difusos
e coletivos, além de fornecer as bases para a ampliação da
codificação de novos direitos transindividuais. Ela também
arremessou as instituições judiciais à esfera política quando
ampliou as formas de controle judicial da constitucionalidade de atos normativos do Executivo e de leis do Parlamento.
Foi além nesse sentido quando retirou o Ministério Público da alçada do Poder Executivo, conferindo-lhe autonomia
administrativa e independência funcional, deslocando-o da
tarefa de defender o Estado para a condição de fiscal e guardião dos direitos da sociedade. Além desses balizamentos ju-
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rídicos e políticos, o movimento de judicialização/politização tem fortes traços de voluntarismo político. Refiro-me aos
integrantes do Ministério Público. A observação da atuação
do Ministério revela que setores dentro da instituição têm se
dedicado enfaticamente à sua transformação em instrumento de luta pela construção da cidadania. (ARANTES, 1999)
A instituição passa a ter incumbências precípuas, quais sejam, defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis, enfim uma instituição independente que
tem por mister não mais atuar em prol de interesses do governo, mas com
autonomia em nome da sociedade, da lei, da justiça e da sua consciência
jurídica (MELO, 2018).
O papel do Ministério Público tem sido apontado, a partir de então,
como diferenciado, incumbindo-lhe a tutela dos direitos fundamentais,
com vistas ao resguardo do sistema democrático (CARELLI, 2011). Por
óbvio, que o legislador constituinte disse menos do que deveria, pois as
atribuições conferidas à instituição não se esgotam à esfera jurisdicional.
Por outro lado, parte da doutrina considera que as alterações advindas com Constituição de 1988 não foram de forma gratuita, sendo decorrência de um processo endógeno, nos seguintes termos:
Os primeiros resultados da pesquisa empírica demonstram
que esse processo tem fortes traços endógenos: os próprios
integrantes do MP, imbuídos da convicção de colocar a instituição a serviço da construção da cidadania, têm desenvolvido ações dentro e fora de seu círculo normal de atribuições
visando a mudanças legais e constitucionais capazes de alterar profundamente seu papel institucional, e isso pelo menos
desde o início dos anos 80. E mais: é preciso lembrar que estamos falando de um processo de reconstrução institucional
sem qualquer mecanismo externo de impulsão (algo como
o sistema partidário e o momento eleitoral para os poderes Legislativo e Executivo), mas decorrente essencialmente
da vontade política dos próprios integrantes da instituição.
(ARANTES, 1999)
Com a promulgação da Constituição de 1988 a instituição ganhou
novas e diferentes atribuições e ocorreram resistências com relação aos
novos parâmetros, não sendo fácil ultrapassá-las. Num primeiro momento sequer era conhecida a legitimidade para atuação em muitos casos
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(PASSOS, 2018).
Quanto ao Ministério Público do Trabalho, foi o ramo que mais ampliou o campo de atuação em razão das alterações advindas com a Carta
vigente, pois anteriormente a atribuição era de cunho eminentemente parecerista, ou seja, como fiscal da lei.
Considerando a nova ordem constitucional, embora não haja consenso, as formas de atuação vêm sendo classificadas em duas categorias,
segundo Marcelo Pedroso Goulart, citado por doutrina, ou seja, Ministério Público demandista e Ministério Público resolutivo. No primeiro caso,
prestigiando-se a atuação que depende do Poder Judiciário e, na segunda
hipótese, a atuação que põe em evidência a instituição como mediadora
dos conflitos sociais, em âmbito extrajudicial (OLIVEIRA; ANDRADE;
MILAGRES, 2015).
A posição adotada neste ensaio é no sentido de que uma esfera de atuação não deve alijar a outra. Vale citar o entendimento a seguir transcrito:
O MP Resolutivo não implica combate irracional e iconoclasta ao perfil demandista da instituição, e nem poderia em
face da Constituição, e sim o fortalecimento do perfil proativo uma mudança necessária para preservar e não para destruir a própria natureza da instituição. É a junção do passado
com o futuro, construindo o presente. É vinho novo despejado em barril velho. Não se luta diretamente contra o passado,
pois esquecido ou jogado fora ele volta irremediavelmente.
O futuro o domina quando é nutrido por ele, por suas lições.
(RODRIGUES, 2014)
Sabido que para atuar em tais esferas e pela relevância das missões
constitucionais conferidas ao Ministério Público, foram colocados à sua
disposição valiosos instrumentos de atuação, como por exemplo, a Ação
Civil Pública, o Inquérito Civil, o Termo de Ajustamento de Conduta, a
Notificação Recomendatória, a Audiência Pública, entre outros. O Ministério Público passou a manejar ferramentas colocadas a sua disposição
para cumprir o seu mister, algumas até então desconhecidas da própria
classe (PASSOS, 2018).
Todos os instrumentos e formas de atuação colocadas à disposição
são relevantes, devendo ser analisado, caso a caso, o mais adequado para
atingir ao fim proposto. Neste sentido, oportuna a lição que merece ser
transcrita:
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No decorrer do Simpósio “O MPT e a utopia: os caminhos
para a concretização dos direitos humanos”, realizado entre
os dias 21 e 23 de setembro de 2015, na Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU), em Brasília/DF, foram discutidas questões atinentes à atuação em rede do MPT
para a promoção dos direitos humanos e conflitos internos
pertinentes aos princípios da unidade e da independência
funcional (BRASIL, 1988, artigo 127, § 1º; 1993, artigo 4º).
Em seu âmago, foi questionado aos participantes, quais ferramentas existem ou precisam ser criadas para a busca da
concretização dos direitos humanos. A resposta mais recorrente foi: “Quaisquer instrumentos, sejam judiciais ou extrajudiciais, são igualmente importantes, contanto que atuem
nas causas e não apenas nos efeitos das situações de desrespeito aos Direitos Humanos” (ESMPU, 2015, p. 28-29).
A referida transcrição expressa que qualquer instrumento, seja ele
destinado à atuação judicial ou à extrajudicial, tem relevância para atuar
nas causas que ensejam a defesa dos direitos humanos.
Feitos tais esclarecimentos, vale salientar que a necessidade de reorganização de suas estruturas, após a promulgação da Carta Magna, levou
o Ministério Público do Trabalho a elencar metas para nortear a atuação
finalística, a partir do estabelecimento de áreas temáticas. Foram instituídas, em razão disso, Coordenadorias nacionais correspondentes, com o
propósito de promover discussões sobre cada uma das áreas e para definição de estratégias de âmbito nacional e com a devida articulação.
As Coordenadorias são as seguintes: a de Combate às irregularidades na Administração Pública; a que tem por objetivo de assegurar a liberdade sindical e buscar a pacificação dos conflitos coletivos; a de combate
à discriminação a trabalhadores, busca de inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho e para atuação na proteção
da intimidade dos trabalhadores; a direcionada à defesa do meio ambiente
de trabalho hígido; a que fomenta o combate a quaisquer tipos de fraude nas relações de trabalho; a de combate incisivo ao trabalho escravo
contemporâneo; a que busca a implementação da legislação trabalhista
relativamente ao trabalho portuário e aquaviário.
Além de tais Coordenadorias, foi instituída em 2000, a Coordinfância, destinada especificamente ao combate a quaisquer formas de exploração de trabalho de crianças e de adolescentes. As Coordenadorias
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temáticas contam, em cada uma da Procuradorias Regionais, com representantes titular e suplente.
As matérias afetas à Coordinfância, com ênfase na atuação resolutiva
da instituição ministerial para a busca da promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes na seara laboral, são as que merecerão
atenção neste ensaio.
5. A ATUAÇÃO RESOLUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO E A PROMOÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEARA TRABALHISTA
A realidade do trabalho infantil traduz intolerável violação a direitos
humanos e a negação de princípios fundamentais de ordem constitucional, como o são os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, que encontram fundamento na norma-fonte da dignidade humana
(MEDEIROS NETO, 2015).
Tal fato desencadeia a necessidade de atuação de todos os órgãos e
atores sociais que devem atuar na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O Ministério Público do Trabalho ganha destaque em tal seara
por ser instituição vocacionada à defesa da ordem jurídico-democrática
e à promoção dos direitos fundamentais sociais, em diversas e complexas
áreas de interesse da sociedade (MEDEIROS NETO, 2015).
O Ministério Público do Trabalho é constantemente demandado
para atuação em dimensão individual, na condição de fiscal da ordem jurídica, hipótese clássica de atuação, seja em ações em que os adolescentes
ostentam a condição de trabalhadores, muitas vezes exercendo atividades
que são vedadas à faixa etária, seja em Reclamações em que crianças de
tenra idade e adolescentes figuram como herdeiros necessários de obreiros que vieram a óbito no curso de uma relação de emprego ou de trabalho ou, ainda, no trâmite do processo.
A causa mais recorrente de intervenção, pelo menos no âmbito da
PRT da 17º Região - ES, tem sido em Ações de Consignação em Pagamento ajuizadas pelos empregadores, nos casos envolvendo óbitos de
obreiros, inclusive os ocorridos por força de acidente de trabalho. Apenas a
título de exemplo, de janeiro a 10 de dezembro de 2018, foram recebidas 76
ações de tal natureza, ensejando a intervenção clássica nos feitos judiciais,
à luz do artigo 83, II e V, da Lei Complementar n. 75 de 1993.5
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Em vários dos feitos, verifica-se a incorreção do valor depositado
pela Consignante/empresa, o que enseja a intervenção, inclusive, para
apontamento de eventuais diferenças e verbas em prol dos dependentes.
Faz-se alusão a estes dados, embora não seja este o aspecto da atuação que será enfocado, pois no caso de reconhecimento de valores a dependentes com idade inferior a 18 anos, na condição de beneficiários dos
créditos trabalhistas, os valores serão direcionados a cadernetas de poupança, conforme previsão existente na Lei 6858/80. Contudo, a referida
legislação autoriza o levantamento do numerário, ouvido o Ministério Público do Trabalho, caso seja necessário para assegurar o acesso à educação,
moradia, entre outros.
Portanto, indiscutível que a atuação do Ministério Público do Trabalho, mesmo na esfera judicial e ainda que de maneira reflexa e indireta,
tem por objetivo assegurar a proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes na seara laboral.
A atuação judicial da instituição ministerial, ainda que ostentando a
condição de fiscal da ordem jurídica, serve também para nortear a atuação resolutiva do Ministério Público do Trabalho, em muitos casos, sendo parâmetro para instauração de procedimento promocional, inquérito
civil, expedição de Notificação Recomendatória e outras iniciativas, tudo
com a finalidade de inibir condutas que possam representar afronta aos
direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
Sendo assim, sem desconsiderar a relevância da atuação do Ministério Público do Trabalho perante o Judiciário, em causas em que há interesses de crianças e adolescentes, clássica hipótese de atuação, órgão interveniente, este trabalho prima por proceder à abordagem da atuação que
vem sendo envidada na esfera resolutiva e sua relevância para promoção e
realizabilidade dos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes no ordenamento jurídico brasileiro, na seara laboral.
O destaque à atuação resolutiva vem sendo apontado pela doutrina:
Diante das prerrogativas inerentes ao cargo e do caráter técnico que determina o ingresso de novos membros à instituição, quanto maior a aproximação e o diálogo democrático
com a sociedade, mais legitimado e resolutivo o resultado
do seu trabalho. Promover audiências públicas, participar
de conferências, frequentar reuniões dos conselhos municipais e de associações de moradores são exemplos práticos de
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que, para o bom desempenho das atribuições extrajudiciais,
é imprescindível manter-se acessível e disponível ao povo,
destinatário primeiro e último da atuação ministerial. Desta
forma, atuando como guardião do regime democrático e dos
direitos sociais e individuais indisponíveis, deve o Promotor
de Justiça dar tratamento prioritário a ações capazes de melhorar a qualidade de vida das classes hipossuficientes e de
maior vulnerabilidade econômica e social. O atuar ministerial, neste perfil, abre um canal de acesso à Justiça, direcionado à redução das desigualdades sociais, à construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, objetivos fundamentais da
República previstos no art. 3º da Carta Política. (BERCLAZ;
MOURA, 2008)
O Ministério Público do Trabalho, atento a tal necessidade, há muito vem estabelecendo, aqui com destaque à área da Infância e por meio
da Coordenadoria Temática, estratégias de cunho nacional, sempre com
vistas à articulação com atores sociais que procedem à defesa dos direitos de crianças e adolescentes e, por conseguinte, concentrando atuação
resolutiva na promoção de políticas públicas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil; efetivação da aprendizagem para adolescentes
a partir da faixa etária permitida (viés da profissionalização), afastamento de situações de trabalho irregulares, ilícitas e proibidas; proteção do
trabalho infantil artístico; prevenção e afastamento das piores formas de
trabalho infantil, citando-se, a título de exemplo, exploração sexual para
fins comerciais, trabalho infantil doméstico, envolvimento com o tráfico
de drogas, labor em lixões.
A atuação ministerial para proteção dos direitos já referidos vem
sendo viabilizada, pela via resolutiva, por meio de Termos de Ajustamento
de Conduta e Notificações Recomendatórias, os quais podem ser, respectivamente, firmados e expedidas em autos de Inquéritos Civis e procedimentos preparatórios. Por óbvio, o inadimplemento de obrigações nos
Termos de Ajustamento de Conduta pode levar à atuação demandista,
mas este não é o foco deste ensaio.
Além disso, a articulação e interlocução com diversos atores sociais
vem sendo envidada não apenas em procedimentos denominados promocionais, mas mediante outras vias, como por exemplo, participação
em Fóruns de Erradicação de Trabalho Infantil, nacional e estaduais, em
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Comitês Estaduais, em Seminários e eventos similares, por meio de campanhas publicitárias, elaboração e distribuição de materiais informativos
sobre o tema, Termos de Cooperação com entidades governamentais ou
não.
Quanto aos procedimentos promocionais e assentos em Fóruns e
outras vias, há uma intensa e permanente interlocução com a sociedade,
resultando num trabalho em rede e, portanto, de cunho intersetorial, preventivo e pedagógico.
Aqui oportuno conferir destaque aos fóruns, importantes locais de
discussão e gestão das alternativas para atuação nesta complexa e importante missão para erradicação do trabalho infantil, uma das mais graves
violações aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes (COELHO,
2018).
Com relação às ações promocionais dos direitos fundamentais, a
doutrina afirma:
[...]ganha relevo a instauração de procedimentos promocionais, com a finalidade de fomentar a promoção de interesses
cuja relevância social justifique a tutela ministerial. Exemplos que podem ser citados são a celebração de convênios
e de protocolos interinstitucionais, a participação em seminários, fóruns sociais, entrevistas, palestras e debates e a
distribuição de cartilhas e cartazes informativos, que visem
à divulgação, prevenção e combate a lesões a bens jurídicos
que justifiquem a atuação do Parquet, notadamente os relacionados a violações de direitos fundamentais, indisponíveis
por sua essência. (VILLELA, 2015)
O Ministério Público, apenas considerando os dezoito anos de existência da Coordinfância, já concentrou esforços de atuação em vários
temas elencados como prioritários para concretização dos direitos fundamentais de crianças e de adolescentes, cabendo destacar: proteção do
adolescente submetido a regime de aprendizagem, estágio e trabalho educativo; combate ao trabalho infantil nos lixões; combate ao trabalho de
crianças e adolescentes em atividades ilícitas (exploração sexual e tráfico
de drogas).
Além de tais aspectos, também são temas caros à Coordenadoria:
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combate à exploração do trabalho infantil em regime de economia familiar; combate ao trabalho doméstico infantil; incentivo à capacitação de
Conselhos Tutelares, devido à penetração que têm junto às comunidades;
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e à utilização de
adolescentes no tráfico de drogas; realização de campanhas para sensibilização da sociedade quanto a situações de exploração do trabalho infantil,
inclusive piores formas; atuação para proteção do trabalho artístico mirim, bem como do atleta mirim, entre outros temas de igual relevância.
Com relação à atuação nesta seara merecem ser destacadas algumas
etapas bem relevantes. A primeira, mais voltada aos novos contornos
constitucionais, ante a existência de inúmeros programas mantidos e que
destoavam da proteção integral, como por exemplo, os das Guardas Mirins (instituídos na vigência do Código de Menores). A segunda, em que
o Ministério Público passou do combate ao trabalho infantil e irregular de
adolescentes a uma atuação proativa, buscando soluções, por meio de articulação com outros atores sociais, para esse grave tipo de violação. Nesta
fase, houve um protagonismo do Ministério Público do Trabalho, inclusive contribuindo para a formulação de legislação que rege a aprendizagem
profissional. A terceira fase, sem abandonar os objetivos das anteriores,
a instituição teve por foco, por meio de projetos estratégicos relevantes
voltados à atividade fim, na busca incessante de ver implementados os
comandos constitucionais de proteção especial ao segmento (COELHO,
2018).
Dentre os projetos inicialmente implementados6, vale ressaltar o
MPT na Escola e o Projeto Políticas Públicas, este último está voltado
aos gestores a fim de buscar uma atuação mais efetiva para prevenção
de violação a direitos fundamentais assegurados na Constituição, notadamente inibir o trabalho precoce, sabidamente prejudicial ao ser em desenvolvimento.
Atualmente está em curso o Projeto de Resgate à Infância, que tem
por escopo nortear a atuação institucional de forma concentrada, proativa
e capaz de direcionar estrategicamente os esforços do MPT, com ações
direcionadas para a desconstrução dos mitos do trabalho infantil, por
meio de discussão da temática e execução de projetos estratégicos, estes
voltados a três eixos: educação, à profissionalização e políticas públicas.
O projeto, com previsão de implementação em todos as 27 Unida-
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des da Federação, leva em consideração um diagnóstico sobre o Estado
alvo, verificando-se os indicadores de trabalho infantil, análise das políticas públicas adotadas, potencial de aprendizagem, cofinanciamento do
Governo Federal, entre outros.
No próprio projeto há previsão de instrumentos de atuação resolutiva, que não se restringe ao TAC, contemplando a realização de inspeções,
audiências públicas, audiências setorizadas, atos públicos, balcão de atendimento, audiência com o prefeito e com órgãos públicos em geral e outras, ou seja, uma incisiva interlocução com outros atores relevantes para
composição da rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
O referido projeto foi instituído por Portaria, nº 659, de 25 de outubro de 2016, da lavra do Procurador Geral do Trabalho, sendo prevista a
total implementação até 31 de dezembro de 2020.
Há relatório parcial das ações implementadas com relação a todos os
eixos previstos, no que se refere ao primeiro ano (final de 2016 a 2017),
sendo que foram realizadas audiências públicas para discussão relacionada à aprendizagem, capacitações de Conselhos Tutelares e equipes que
integram a Assistência Social (CRAS e CREAS), campanhas publicitárias,
entre outras.
Com relação ao eixo educação, que diz respeito à discussão do tema
trabalho infantil nas escolas de séries fundamentais, os resultados de
2017 apontam que 241 Municípios foram abrangidos, com participação
de 2719 escolas, capacitação de 24801 professores sobre o tema trabalho
infantil e alcançando 462.771 alunos.
Tais considerações não deixam quaisquer dúvidas quanto à atuação
proativa da instituição na busca de efetividade dos direitos de crianças e
adolescentes.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição da República de 1988, na esteira dos instrumentos
internacionais, assegurou a proteção especial aos direitos humanos de
crianças e de adolescentes, não fugindo à regra da positivação, comum
ao Ocidente.
O ordenamento jurídico brasileiro também fez opção, de forma cristalina, pela adoção da doutrina da proteção integral e pelo princípio do
interesse superior da criança, estabelecendo que os direitos fundamentais
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devem ser observados com absoluta prioridade, sendo responsabilidade
de toda a sociedade, não apenas de órgãos governamentais. Isto não descarta a o papel relevante do Estado na adoção de políticas públicas eficazes para assegurar e prevenir violações a tais direitos, inclusive ao direito
fundamental ao não trabalho ou ao trabalho protegido nos casos em que
é permitido e para assegurar o direito à profissionalização.
Da mesma forma, no que se refere ao tema trabalho infantil, não
pode ser olvidada a necessidade de articulação e interlocução incisiva
com a sociedade, pois a matéria é complexa, interdisciplinar e de natureza
intersetorial. Apenas desta forma, será alcançada a erradicação desta chaga que ainda perdura na sociedade brasileira, que é o trabalho precoce.
Necessidade, ainda, de desconstrução de mitos que ainda permeiam no
imaginário social, em relação a trabalho infantil.
A atuação do Ministério Público do Trabalho, notadamente no campo resolutivo, instituição vocacionada para a defesa dos direitos fundamentais, é de extrema relevância, pois figura como ator importante para
promoção dos direitos assegurados a crianças e adolescentes, até mesmo
pelo poder de articulação que detém junto a outros atores que compõem
a rede de proteção. Por conseguinte, a ocupação de espaço que é reservado
aos seus integrantes nos fóruns e comitês, a participação em seminários
e outros eventos, realização de audiências públicas, veiculação de campanhas publicitárias, ações coordenadas junto a outros atores, são medidas
importantes para que a instituição ministerial possa buscar a interlocução
social para nortear as ações. Medidas como a adoção de projetos estratégicos, como os citados já podem ser tidas como resultado desta constante
e profícua interlocução com a sociedade.
Portanto, o desafio que se coloca é a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, no caso aqui tratado, na
seara trabalhista e, no que depende do Ministério Público do Trabalho,
muitos passos foram dados neste sentido, outros mais serão necessários
para que as violações recorrentes deixem de ser realidade na sociedade
brasileira.
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2018
4Disponível em <<https://www.mdh.gov.br>> Acesso em 10 de dezembro de 2018
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“O caráter do Sistema de Justiça Penal é outro.
Não se trata da prevenção e punição do crime, mas
sim da gestão e do controle dos despossuídos. [...]
encarceramento em massa tende a ser categorizado
como problema de justiça criminal oposto à justiça
racial ou problemas de direitos civis (ou crise)”. 1
O entendimento de uma obra por muitas vezes
demanda o conhecimento do seu autor; por outras vezes, necessita de uma compreensão do próprio título,
que muito diz sobre o objeto a ser estudado. Michelle Alexander é uma advogada de direitos humanos
e defensora de grupos afrodescendentes nos Estados
Unidos. Também é professora das Universidades de
Stanford e Ohio.
A obra The New Jim Crow foi traduzida para
o castelhano e para o português com denominações
distintas. Na língua espanhola, recebeu o livro da
Michelle Alexander a denominação de El color de la
justicia; já no Brasil, pela Editora Boitempo (2018),
de A Nova Segregação. A razão de diversos títulos

1. Universidade
Federal da Grande
Dourados - Brasil
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para o mesmo livro vem da denominação, própria da cultura estadunidense, que se refere às leis racistas e segregacionistas Jim Crow, que por sua
vez levam este nome em referência a um personagem negro e bobo da
cultura norteamericana. Seria difícil, nestes processos de tradução, trazer
tal figura caricata que não se reporta à nossa cultura, razão pela qual optou-se pelo uso de outros termos que pretendem dizer o mesmo.
Consistiam as leis Jim Crow em um conjunto de leis que se mantiveram ativas até 1965, com origem nos Estados Confederados da Guerra
da Secessão, e que pretendiam promover a divisão igual entre sociedade
branca e negra, ou seja, segregação. Em determinados lugares, separavam-se os assentos de ônibus e banheiros, avançando ao apartheid educacional e à proibição do direito ao voto. É no crepúsculo destas leis – e
talvez em razão disto – que os movimentos de direitos civis, como os de
Martin Luther King e Malcom X, e demandas judiciais, como Brown v.
Board of Education, visavam o combate destes segregacionismos.
O objeto da obra é o fenômeno supermax, ou seja, o encarceramento
em massa, principalmente decorrente da famigerada Guerra às Drogas. A
Jim Crow Law deu lugar às leis de tolerância zero e à guerra às drogas.
Por isso, fala-se em The New Jim, que no Brasil é denominado de nova
segregação racial. Quando se fala em encarceramento em massa, estamos
falando de encarceramento em massa dos negros. Nos Estados Unidos,
integram os negros e latinos; já no Brasil, os pretos e pardos, denominados negros.
A Justiça Criminal é etnosseletiva, seja nos Estados Unidos, seja
no Brasil. Tem como principais vítimas os negros, que abarrotam nossas
prisões-calabouço. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, são 726.712
presos2, ultrapassando a Rússia em quantitativo.
A Justiça Criminal é baseada no processo de marginalização social
e na pobreza. Encontra, assim, no jovem negro o seu principal alvo. Não
há mais ônibus ou banheiros que dividem a sociedade negra dentro da
branca, mas os bolsões de exclusões, tais como os guetos e as favelas, são
alvo do grande encarceramento.
Nos Estados Unidos, a população carcerária branca não-hispânica
representava em 2010 o percentual de 39%, um encarceramento de 450
para 100 mil almas aprisionadas. Já os hispânicos representavam 19%,
em um patamar de encarceramento que dobrava a primeira cifra, enquan-
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to os negros representavam 40% das almas enjauladas, com a probabilidade de encarceramento igual ao quíntuplo dos brancos não-hispânicos.3
No Brasil, o percentual é muito próximo ao dos EUA: 70% da população
carcerária é negra, formada por pretos ou pardos dos estratos mais pobres
da sociedade.4 O Brasil mantém pouca distância do sistema estadunidense, já que 64% da população carcerária é negra, conforme o próprio Ministério da Justiça verificou5.
A obra de Michelle Alexander se inicia com a exposição das origens
do sistema escravocrata e como a sua morte fez recriar a escravidão mediante as leis Jim Crow.
As leis Jim Crow foram substituídas pelas leis de Guerra às Drogas,
que provocam o encarceramento em massa, principalmente dos negros
estadunidenses. Isso é semelhante ao que ocorre no Brasil, com todas
as distorções e supressões de direitos básicos, propiciando o reflexo das
classes pobres negras como verdadeiro espelho nas prisões, garantindo
resultados discriminatórios e transformando o sistema de Justiça Criminal em verdadeiro modelo de castas.
Segundo Michelle Alexander, “A criminalização e demonização do
homem negro virou a comunidade negra contra ele, desmantelando suas
relações familiares e comunitárias, dizimando as suas conexões de sustentação e intensificando a vergonha e a experiência de ser odiado por sua
própria casta”6.
Encerra o trabalho de Michelle Alexander uma reflexão sobre o atual
movimento dos direitos civis, consistente com as políticas de ações afirmativas e batalhas judiciais. Essa reflexão inclui nestas abordagens como
o trabalho da advocacia criminal tornou-se elitista e os lobistas de direitos humanos converteram o sistema de justiça criminal em uma estrutura
classista e racista a serviço do capitalismo.
Apesar de obra de Michelle Alexander se referenciar ao problema
estadounidense, o encarceramento em massa das classes pobres negras
na terra brasilis segue o mesmo ritmo da marcha fúnebre da segregação
norteamericana. Trata-se de obra que serve tanto ao estudante brasileiro
de criminologia e áreas afins, como ao teórico das ciências criminais. Não
trata-se de importação de ideias, o Brasil, em 2018, alcançou o 3.º Lugar
no Ranking de encarceramento em massa, ficando para trás dos EUA e da
China. Além do numerário, várias são as preocupações percorrem à ques-
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tão prisional brasileira. Entre elas, a condição subumana em que são submetidos seus encarcerados, o aumento exponencial da reclusão de mulheres, fortalecimento de facções criminosas, criminalização da advocacia,
perseguição de defensores de direitos humanos e morosidade processual.
Estes são ainda problemas que se mantém vivos na nova segregação brasileira, questões estas abordadas na obra “The New Jim Crow”.
Notes

1ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa.
São Paulo: Boitempo, 2018, p. 9.
2Dados do INFOPEN – Ministério da Justiça. <http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil> acessado em 17 de janeiro de 2018, às 16hs.
3Relatório independente do encarceramento em massa nos EUA: <https://www.prisonpolicy.org/reports/rates.html>, acessado em 12 de dezembro de 2017, às 18hs.
4Relatório das Nações Unidas sobre Prevenção da Tortura ou de tratamento, desumano ou degradante ou punição: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/01/
Relatorio-SPT-2016-1.pdf.
5Dados do INFOPEN – Ministério da Justiça. <http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil> acessado em 17 de janeiro de 2018, às 19hs..
6ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racism e encarceramento em massa.
São Paulo: Boitempo, 2018, p. 55.
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Um dos elementos distintivos da amplíssima e
poliédrica produção científica de Mario G. Losano
(1939) – catedrático emérito de Filosoﬁa del diritto e
Introduzione all’Informatica giuridica – consiste em
saber conciliar uma profunda originalidade das temáticas estudadas, que em várias ocasiões leva o autor
a deixar contribuições relevantes em setores escassamente ou ainda não explorados, com um exemplar
rigor metodológico e filológico, que se manifesta em
particular na recuperação e na utilização das fontes
bibliográficas1. No interior da sua obra, o recurso a
uma abordagem multidisciplinar2, que considera os
problemas estudados dentro da complexidade dos
seus contextos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc., não implica alguma fragmentação atomística do material tratado, já que coexiste com a
capacidade de reconduzir as diferentes perspectivas
adotadas a uma síntese unitária.
Nesse sentido, não constitui uma exceção, o
livro que é objeto da presente resenha; embora isto
esteja orientado à reconstrução de uma figura, a de
Norberto Bobbio (1909-2004), sobre o qual, como é
sabido, já existe uma imensa literatura crítica3. En-
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contramo-nos, de fato, frente a uma imponente e minuciosa biografia cultural do filósofo turinês – sem dúvidas a mais completa que foi escrita
até agora4 –, que expõe cuidadosamente os mais relevantes eventos que
acompanham a sua produção intelectual e proporciona um mapa conceitual e temático para se orientar nos seus principais escritos5.
O estudo documenta analiticamente o nexo entre a produção bibliográfica bobbiana e o contexto histórico-cultural em que se inserta, combinando harmonicamente a descrição do perfil científico com a representação da dimensão humana do pensador. Ao ter sido inicialmente aluno e
logo assistente de Bobbio, o livro também reflete a história de uma proximidade na qual vários fragmentos das duas biografias se intersectam6:
com um amplo recurso a arquivos, memórias e materiais impressos dificilmente acessíveis, Losano reconstrói os vários estágios que marcaram a
vida do mestre e, em algumas ocasiões, também a própria formação. Neste sentido, o autor da biografia expressa abertamente o seu sentimento de
pertença à “Escola de Turim”7, entendida em primeiro lugar como aquele
grupo de estudiosos que se formou ao redor de Bobbio nos anos em que
ele ensinou a Filosofia do direito – a saber, até 1972, mesmo se depois
dessa data quem se formou em torno dele foi um grupo de filósofos da
política e politólogos – mas também, em um sentido mais amplo, como
aquela linha evolutiva que a Filosofia do direito teve em Turim ao longo
de um século e meio8.
Devido à extensão da obra, não é possível, neste espaço, elencar
todos os acontecimentos históricos e os temas teóricos abordados. Basta
recordar que, no que diz respeito à produção científica, são analisadas as
obras de caráter tanto teórico quanto militante: estes escritos têm raízes
em um clima cultural caracterizado inicialmente pela ditadura fascista,
logo Libertação nacional, a sucessiva caída do regime e a construção
da democracia na Itália, a difusão dos sistemas democrático-liberais, a
criação da Organização das Nações Unidas e a refundação das relações
internacionais na direção de um equilíbrio bipolar e da divisão da Europa. Entretanto, também se revestem de uma importância crucial, para o
sucessivo desenvolvimento do pensamento de Bobbio, acontecimentos
como a fragmentação das esquerdas, o fim da Primeira República e o
nascimento da Segunda9. Todas essas etapas são tratadas no livro de modo
circunstanciado.
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A reconstrução dos eventos salientes da vida de Bobbio e dos caráteres essenciais da sua doutrina é exposta através de uma ampla utilização de citações, na convicção de que, perante o recurso ao filtro de uma
interpretação externa, seja preferível dar a palavra ao próprio filósofo.
Isto implica que os dados biográficos e de arquivo sejam completados,
na medida do possível, com os juízos oferecidos pelo próprio Bobbio10.
Os passos escolhidos, ademais, são organizados seguindo a cronologia que levou Bobbio para a cátedra de Filosofia do direito em 1948 e,
logo, a partir do ano acadêmico 1972-1973, para a de Filosofia da política,
com o correspondente deslocamento desde a Faculdade de Direito àquela
de Ciências políticas, neste caso também em Turim. Trata-se de uma escolha inevitável para conferir ordem ao material já que, embora o estudo
do direito e da política sempre tiveram uma forte conexão em Bobbio, no
interior da sua vida cultural e acadêmica é inegável que o interesse para
os temas mais jurídicos foi predominante na primeira fase, sendo que o
interesse para os temas mais políticos foi predominante na segunda fase11.
Simplificando drasticamente, no âmbito filosófico-jurídico podemos colocar as duas teses de graduação (em Direito e em Filosofia) defendidas
ao início dos anos trinta (em 1931 e em 1933) em Turim, seus primeiros
trabalhos sobre a fenomenologia, sobre o costume jurídico e sobre a analogia e, posteriormente, a aproximação a Hans Kelsen, os estudos sobre o
juspositivismo e a crítica do direito natural; por outro lado, no campo da
ciência política podemos mencionar a análise de clássicos como Hobbes
e Cattaneo, como também o debate sobre a Resistência e depois sobre o
laicismo na Primeira República hegemonizada pela democracia cristã, assim como os estudos sobre a direita e a esquerda, a guerra e a paz, a crise
da Primeira República e a Guerra do Golfo.
A bibliografia dos escritos de Bobbio abrange quase cinco mil títulos, se centrando sobre várias temáticas da filosofia, da teoria política
e do direito, da história e da ética: desde as relações internacionais até
os direitos humanos e a democracia, para chegar à relação entre política
e cultura, tema que envolve a reflexão sobre o papel do intelectual na
vida pública. Embora o estilo bobbiano de redação se caracterize por uma
notável claridade expositiva – e isso é um aspecto que conota também
a produção científica de Losano –, pela multiplicidade de itinerários de
leitura que o atravessam12, a sua obra resulta comparável a um labirinto13
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ou a um vastíssimo laboratório de instrumentos teóricos para observar o
mundo, para compreendê-lo e para avaliá-lo14. Nessas circunstâncias, resulta extremadamente difícil, senão mesmo impossível, articular os nexos
que deveriam proporcionar uma coerência unitária à trajetória das obras
bobbianas. Como reconhece o mesmo Bobbio15, a ausência de grandes
obras sistemáticas no interior da sua produção bibliográfica (excluindo
algumas iniciativas editoriais dos alunos que, em diferentes contextos,
decidiram reunir os ensaios bobbianos) torna a sua teoria particularmente
difícil de reconstruir na integralidade das suas articulações16.
Outro aspecto que contribui para tornar particularmente tortuosa
a reconstrução da produção bibliográfica de Bobbio, consiste no fato de
que a maioria dos ensaios escritos pelo pensador turinês compareceu
originariamente em revistas, volumes coletivos ou atos de congressos,
passando por complexas vicissitudes editoriais. De fato, a obra bobbiana compõe-se de artigos, principalmente, logo de capítulos, resenhas e
livros17: ainda que, muitas vezes ligados entre si, incluem-se discursos
sobre temas distintos às vezes ocasionados, além do interesse científico,
por eventos históricos e políticos contingentes. Uma parte significativa da
sua obra é constituída por volumes que são coletâneas de ensaios, reunidos por outros autores e organizados em função de seus nexos temáticos.
Também por essas razões, portanto, é oportuno destacar os grandes méritos do trabalho levado a cabo por Losano, que, sem aspirar a
representar uma ilusória organicidade de algum desenho geral, documenta a estreita conexão entre o mare magnum dos escritos bobbianos
e os complexos acontecimentos histórico-culturais que os precederam e
acompanharam. Percorrer esse caminho significa empreender proveitosas
viagens de exploração na história e na cultura (italiana, principalmente,
mas não apenas) de um século, o vigésimo, extraordinariamente denso de
eventos relevantes – e trágicos, em algumas ocasiões. Equivale ademais a
uma preciosa oportunidade para travar uma discussão ideal com os filósofos e intelectuais com os quais Bobbio instaura um diálogo e, ao mesmo
tempo, para aprofundar o debate cultural (filosófico-jurídico e filosófico-político, principalmente) em que suas teses se insertam.
Notes
Para uma introdução, inevitavelmente incompleta, ao corpus teórico multiforme e policêntrico de Losano, cf. VV.AA., El Derecho en red. Estudios en Homenaje al profesor
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Mario G. Losano, Dykinson, Madrid, 2006. Mais recentemente no Brasil, tem sido publicada outra coletânea de estudos em homenagem ao pensamento do autor: F.O. Sorto (a
cargo de), O Pensamento Jurídico entre Europa e América. Estudos em Homenagem ao
Professor Mario G. Losano, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2018
Em uma resenha dedicada à citada coletânea espanhola sobre o pensamento de Losano,
Luis Lloredo Alix (“Derechos y Libertades”, 17, 2, 2007, resenha de VV.AA., El Derecho
en red. Estudios en Homenaje al profesor Mario G. Losano, cit., p. 209-210) identifica a
este respeito uma semelhança com a pluralidade de interesses que caracterizam o pensamento bobbiano. Ao vincular estas duas dimensões, Lloredo se centra no Congresso do
Institut international de Philosophie que teve lugar em L’Aquila (Itália) em 1964, no interior do qual Bobbio concluía assinalando a necessidade de refundar a filosofia através
da abertura interdisciplinar aos contributos provenientes de distintas disciplinas como
a história, a sociologia, a economia e a psicologia. Mais especificamente, Bobbio fazia
referência ao problema dos direitos humanos e, por extensão, à filosofia do direito, escrevendo que: «[i]l problema filosofico dei diritti dell’uomo non può essere dissociato dallo
studio dei problemi storici, sociali, economici, psicologici, inerenti alla loro attuazione»
(N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, p. 16). Por fim, é conveniente precisar
que a atenção a estes fatores induz um intérprete como Gregorio Peces-Barba Martínez
a considerar a teoria bobbiana dos direitos como expressão de um “modelo débil de reducionismo positivista prático (impróprio)”, caracterizado pela busca de uma alternativa
ideológica em relação à antítese entre universalismo e relativismo (cf. G. Peces-Barba
Martínez, Teoria dei diritti fondamentali, tr. it., Giuffrè, Milano, p. 37-39).
A extensão enorme da literatura crítica sobre Bobbio não impede ao autor de aportar
notáveis contribuições em aspetos escassamente aprofundados da vida do filósofo. Um
exemplo de entre muitos: o capítulo da presente monografia intitulado “Dalla dittatura
alla libertà del dopoguerra: tre viaggi di Bobbio” (em M.G. Losano, Norberto Bobbio:
una biografia culturale, Carocci, Roma, 2018, p. 103-112), que retoma e reelabora os
conteúdos de um estúdio anterior: M.G. Losano, Diritto e democrazia nei tre viaggi d’istruzione di Norberto Bobbio: Germania, Inghilterra, Cina, “Democrazia e diritto”, 2015,
n. 4, p. 258-85.
No que diz respeito à introdução ao pensamento bobbiano (filosófico-jurídico no primeiro caso, e filosófico-político no segundo), as monografias mais completas são as seguintes: A. Ruiz Miguel, Filosofía y derecho en Norberto Bobbio, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1983; A. Greppi, Teoría e ideología en el pensamiento político
de Norberto Bobbio, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998.
Um mapa cuidadoso do labirinto subjetivo dos escritos de Bobbio, reflexo daquele labirinto objetivo que é o mundo político (a realidade humana, o «mundo da prática», na terminologia de Bobbio) é proporcionado por M. Bovero, “La politica”, em V. Pazé (a cura
di), L’opera di Norberto Bobbio: itinerari di lettura, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 24-27.
Como reconhece o mesmo autor (M.G. Losano, Norberto Bobbio: una biografia culturale, cit., p. 14), as partes em que emergem de forma aberta os sentimentos do aluno para
o mestre encontram-se no “Prologo” e no “Commiato da Bobbio” (cf., respetivamente,
M.G. Losano, Norberto Bobbio: una biografia culturale, cit., p. 9-14; 453-460).
M.G. Losano, Norberto Bobbio: una biografia culturale, cit., p. 14.
Em Turim, a filosofia do direito foi introduzida por Pietro Luigi Albini e logo ensinada
por Giuseppe Carle e por Gioele Solari, mestre de Norberto Bobbio. A continuidade
deste grupo de mestres pode justificar a atribuição do nome de “escola”. Com especial
referência à figura de Albini, vejam-se: M.G. Losano, I carteggi di Pietro Luigi Albini con
Federico Sclopis e Karl Mittermaier (1839-1856). Alle origini della filosofia del diritto
a Torino, “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”, Classe di Scienze Morali,
Storiche e Filologiche, serie v, vol. 38, 2014, n. 3, 304; Id., Alle origini della filosofia del
diritto a Torino: Pietro Luigi Albini (1807-1863). Con due documenti sulla collaborazione di Albini con Mittermaier, “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”, Classe
di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, serie v, vol. 37, 2013, n. 2, 104.
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Losano identifica duas fases fundamentais na vida de Bobbio: 1) desde o início da sua atividade científica até o final da Segunda Guerra Mundial; 2) desde o pós-guerra até o final
da sua vida, embora a partir do 1994, quando já tinha 85 anos, a sua produção diminuiu
paulatinamente. Trata-se de uma escolha que encontra uma confirmação na opinião do
mesmo Bobbio, que vê na sua vida uma nítida cesura, que separa os anos do fascismo e
da guerra dos anos da democracia pôs-bélica (cf. N. Bobbio, De senectute e altri scritti
autobiografici, a cura di P. Polito, Einaudi, Torino, 1996, p. 164). A fase compreendida
entre o nascimento do fascismo, a sua conclusão e os primeiros anos da reconstrução
democrática é o período da história da Itália sobre o qual Bobbio mais escreveu nas suas
obras de caráter autobiográfico.
Na hora de reconstruir uma síntese dos escritos de caráter autobiográfico, Pietro Polito
(“Scritti autobiografici e di testimonianza”, em L’opera di Norberto Bobbio: itinerari di
lettura, cit., p. 63-69) identifica cinco possíveis itinerários de leitura. Um primeiro percurso pode proporcionar ao leitor um enquadramento histórico a as coordenadas gerais
no interior das quais podem ser colocados os escritos autobiográficos. Ao ser estes escritos estritamente vinculados àqueles de história da cultura, a leitura do Profilo ideologico
del Novecento (Garzanti, Milano, 1969) representa uma introdução indispensável. Neste
contexto se inserta também a reação à polêmica do revisionismo contra do antifascismo
e o Partito d’Azione. Os ensaios históricos sobre a transição à democracia encontram-se
em Dal fascismo alla democrazia: i regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, a
cura di M. Bovero, Baldini & Castoldi, Milano, 1997. Um segundo percurso se encontra
entre os retratos traçados por Bobbio em três volumes: Italia civile: ritratti e testimonianze (Lacaita, Manduria, 1964), Maestri e compagni (Passigi, Firenze, 1984), La mia Italia
(a cura di P. Polito, Passigli, Firenze, 2000). Um terceiro percurso está constituído pelo
estúdio da figura de Piero Gobetti (cf. em particular Italia fedele. Il mondo di Gobetti,
Passigli, Firenze, 1995). Um quarto percurso está constituído pelo fundo cultural turinês
e piemontês. O argumento do quinto percurso, finalmente, está constituído pelos auto-retratos (cf., em particular, De senectute e altri scritti autobiografici, cit.).
Isso implica inevitavelmente que, no interior da biografia, as referências ao contexto político sejam mais acentuadas na parte relativa ao Bobbio cientista político respeito ao
Bobbio filósofo do direito; em particular no cap. VI, onde Losano expõe os principais
conceitos políticos tratados pelo pensador turinês nos seus escritos militantes e doutrinários.
Losano (Norberto Bobbio: una biografia culturale, cit., p. 212) salienta como, no interior
do pensamento de Bobbio, a claridade das argumentações, necessário instrumento de
qualquer diálogo orientado à uma compreensão racional dos interlocutores, representa
uma conquista progressiva e não um dom da natureza, chamando a atenção sobre o
estilo que caracteriza em particular os textos provenientes das suas teses de graduação.
Registre-se que, na Itália, um trabalho originariamente publicado em 1934 e decorrente,
embora com significativas ampliações da tese de graduação em filosofia, foi recentemente republicado no âmbito da coleção “Bobbiana” dirigida por T. Greco e sob o impulso
do Professor Losano (cf. N. Bobbio, L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e
giuridica, a cura di P. Di Lucia, Torino, Giappichelli, 2018). Ao mesmo Losano, por outro
lado, deve-se a iniciativa de publicar proximamente (para o editor Aragno) as duas teses
de graduação.
A imagem do labirinto, tanto quanto é do meu conhecimento, comparece inicialmente
em J. Fernández Santillán, Estudio preliminar, em Id. (a cargo de), Norberto Bobbio. El
filósofo y la política, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. VIII.
Na opinião de Ferrajoli, pelo contrário, a sistematicidade do pensamento bobbiano
emerge basicamente em «due aspetti del suo stile di pensiero: da un lato il metodo empirico-analitico delle distinzioni concettuali e delle ridefinizioni delle principali categorie teoriche, sperimentato prima nella teoria del diritto e poi in quella della politica;
dall’altro la “storia analitica del pensiero politico”, come l’ha chiamata lo stesso Bobbio,
cioè il metodo storiografico dell’analisi delle medesime categorie nel pensiero dei clas-
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sici, nonché delle loro molteplici connessioni e opposizioni entro le diverse concezioni,
teorie e istituzioni nelle quali sono state messe alla prova» (cf. L. Ferrajoli, La libertà,
l’uguaglianza, la democrazia. Categorie di un pensatore sistematico, “L’Indice dei libri del
mese”, n. 7-8, 2000, p. 25). Sobre a presença de um desenho unitário no interior da obra
bobbiana insiste também A. Ruiz Miguel, Bobbio. Un siglo XX europeo, “Claves de razón
práctica”, n. 141, 2004, p. 44.
«Le migliaia di titoli della sua bibliografia si presentano perciò come il deposito delle tessere d’un mosaico il cui disegno complessivo era presente nella mente di Bobbio, ma che
non prese una forma organica, che non divenne mai il System così caro ai filosofi classici
tedeschi» (M.G. Losano, Norberto Bobbio: una biografia culturale, cit., p. 12).
«Questi scritti [os escritos do mesmo Bobbio] sono frammenti di più disegni non sovrapponibili l’uno sull’altro, e ciascuno incompiuto» (N. Bobbio, «Prefazione», Norberto
Bobbio: 50 anni di studi. Bibliografia degli scritti 1934-83, a cura di C. Violi, FrancoAngeli, Milano, 1984, p. XXV). A quem pretende buscar uma linha condutora nos seus
escritos, Bobbio responde que «un filo rosso probabilmente non c’è. Io stesso non l’ho
mai intenzionalmente cercato» (N. Bobbio, Autobiografia, Laterza, Roma-Bari, 2004, p.
XXIV); cf. também N. Bobbio, M. Viroli, Dialogo intorno alla repubblica, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 22 («Non rivendico nessuna unità nella mia biografia intellettuale»).
Uma ajuda parcial para se orientar está constituída pelo fato de que o pensamento de
Bobbio, como é sabido, é eminentemente dicotômico, a saber, desenvolvido de acordo
com uma lógica binária; por exemplo, “sociedade e Estado”, “política e moral”, “público e
privado”, “liberdade e igualdade”, “democracia e autocracia”, “reforma e revolução”, “paz
e guerra”, etc. Todos estes conceitos podem ser compreendidos na dicotomia entre os
«ideali e la rozza materia», que Bobbio retoma do romance “Doctor Živago” de Boris
Pasternak (cf. N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco,
Einaudi, Torino, 1984, p. 8). A mesma expressão está presente no título de um ensaio
de Michelangelo Bovero (“Gli ideali e la rozza materia”. Il dualismo politico di Norberto
Bobbio, em Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio, a cura di L. Ferrajoli,
P. Di Lucia, Giappichelli, Torino, 1999, p. 145-57).
Sobre a função explicativa e liberal da utilização das antinomias no interior da metodologia bobbiana vejam-se as observações de M. Bovero, Norberto Bobbio. Percorsi nel labirinto delle opere, «Quaderni fiorentini: Per la storia del pensiero giuridico moderno», X,
n. 32, 2003, p. 9; R. Guastini, «Bobbio, o della distinzione», em Id., Distinguendo. Studi
di teoria e metateoria del diritto, Giappichelli, Torino, 1996, p. 41-57; A. Ruiz Miguel,
«Sobre la conexión entre ética y metaética (A propósito de la Teoría de la Justicia de N.
Bobbio)», em Norberto Bobbio. Estudios en su homenaje, «Revista de Ciencias Sociales»,
n. 30, 1987, p. 97-118.
À preferência de Bobbio por intervenções breves e circunstanciadas A. Ruiz Miguel associa três opções fundamentais no plano metodológico: a atenção ao concreto em vez que
ao espírito de sistema, a inclinação para a crítica em vez que para as grandes construções,
a atitude analítica em vez que sintética (A. Ruiz Miguel, El método de la teoría jurídica
de Bobbio, em La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali, a cura di U.
Scarpelli, Comunità, Milano, 1983, p. 391). Nessa orientação geral Ruiz Miguel detecta
um dos aspectos mais relevantes da aproximação neo-iluminista à filosofia, entendida
como abordagem crítica e anti-metafísica no estudo dos problemas.
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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.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP
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) 3525-0862 e + 55 (43) 3525-8953
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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Site: http: www.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).
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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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