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EDITORIAL
A Argumenta Journal Law, do Programa de Mestrado em Ciência
Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, chega ao seu número 22, divulgando artigos científicos cujo conteúdo relaciona-se com
as seguintes temáticas gerais: (1) Função Política do Direito, e (2) Estado e Responsabilidade: questões críticas. Merece menção o recente reconhecimento da seriedade e probidade do trabalho do Conselho Editorial,
organizadores e colaboradores com a elevação da sua classificação para
o estrato B1 no sistema Qualis-Periódicos, realizado pela CAPES, colocando a Argumenta Journal Law entre os mais importantes periódicos no
cenário nacional.
Em um primeiro momento, o leitor deparar-se-á com o trabalho de
Tiago Meyer Mendes e de Eduardo Meyer Mendes tratando das mudanças
na sociedade mundial e a evolução do direito internacional rígido. O tema
da reclamação constitucional e os limites objetivos do efeito vinculante é
examinado logo em seguida por Tiago Clemente Souza e por Marielen
Paura Orlando. O direito de família é objeto de análise de Ana Caroline
Cardoso Lustosa, de Hellen Camila Oliveira da Silva e de Nalygia Carla de
Alencar Ferreira Primo que estudam a negligência familiar na proteção
infanto-juvenil, tendo como enfoque prático a atuação do Conselho Tutelar da Região Leste de Campina Grande, Paraíba.
Prosseguindo a leitura, chega-se ao artigo de Maria João Vaz que
aborda criticamente a visão redutora dos direitos sociais em razão dos
seus custos. A professora Josefa Muñoz Ruiz, da Universidade de Murcia (Espanha), examina o expansionismo penal diante da lei espanhola
1/2015. O Neoconstitucionalismo é tema do trabalho de Thadeu Augimeri de Goes Lima, que traça um panorama dessa nova hermenêutica
do direito constitucional. Guilherme Camargo Massaú escreve acerca dos
direitos fundamentais a partir de uma teoria da memória constitucional.
O direito à educação, principalmente na sua finalidade democrática de ser
fundamental para a formação de cidadãos dignos é o assunto enfrentado
por Raíza Alves Rezende e por Vladimir Brega Filho.
Ainda no presente número consta o estudo de Ricardo Antonio Rodrigues, Neuro José Zambam e Cecilia Maria Pinto Pires confrontam a
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Tiago Meyer MENDES
Eduardo Meyer MENDES2
1

justiça moral com a lei positiva. O direito probatório é objeto do trabalho
de Lisandra Moreira Martins, Isael José Santana e Muriel Amaral Jacob.
O pertinente tema da responsabilidade civil ambiental com destaque para
sua aplicação na degradação em terras indígenas é foco do texto de Fabiana Pacheco de Souza Silva.
Em seguida, o direito fundamental à educação volta à pauta como
tema do trabalho de Mônica Teresa Costa Sousa e Rayana Pereira Sotão
Arraes, sob o viés da análise econômica, a partir do princípio da livre iniciativa. Edson Vieira da Silva Filho trata criticamente do direito penal no
Brasil contemporâneo, propondo a sua (re)construção. Por fim, chega-se
ao artigo de Tais Zanini de Sá Duarte Nunes e de Ivan Aparecido Ruiz cujo
enfoque é o acesso à justiça nas organizações sociais complexas, tendo em
vista a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.
Eis o número 22 da Argumenta Journal Law que novamente agracia
os leitores com importantes e qualificados trabalhos dos mais diversos
setores da ciência do direito.
Tiago Cappi Janini

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – Brasil
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DE LA GLOBALIZACÍON AL COSMOPOLITISMO: LOS
CAMBIOS EN LA SOCIEDAD MUNDIAL Y LO CURSO
DE LO DERECHO INTERNACIONAL RÍGIDO

SUMÁRIO:
Introdução. 1. Da globalização ao cosmopolitismo, conceitos e variações dos temas e os percursos da
cidadania; 2. A sociedade mundial e o Direito Internacional, sua relação e interação em busca de soluções
para os malefícios inevitáveis. Considerações finais.
Referências bibliográficas.
“I’m ahead, I’m the man
I’m the first mammal to wear pants, yeah
I’m at peace with my lust
I can kill ‘cause in god I trust, yeah
It’s evolution, baby”
(Pearl Jam – Do the evolution)

RESUMO:
O presente artigo analisa desde a globalização
até a sua mudança de pensamento com o cosmopolitismo, ademais, permeia as questões da sociedade
mundial em sua constante variação e suas expectativas cognitivas. Ainda, avalia como o sistema jurídico,
principalmente internacional, situa-se neste mundo
de complexidades, bem como, sua relevância. Destaca como ocorreu o nascimento da globalização e seu

1 Universidade
Regional do Noroeste
do Estado do Rio
Grande do Sul.
2 Universidade
Regional Integrada
– URI
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desenvolvimento, em linhas gerais, através da história, assim como o cosmopolitismo. Analisa as mudanças e anseios desta sociedade planetária,
fruto de uma cultura universalizante e cada vez mais hegemônica, com
pouco espaço para as alteridades. Constata-se ainda, as transformações do
direito para a concepção de um Direito Internacional rígido, o qual vem
se instaurando no mundo para que possa haver alguma forma de garantismo, e, para que as relações internacionais não permaneçam em um limbo
de poder entre os Estados e transnacionais que detêm o poder econômico.
ABSTRACT:
The present article analyzes the changes in international society
from globalization to cosmopolitanism. Moreover,, it permeates the issue
of world society in its constant variation and cognitive expectations, yet it
evaluates how the legal system, mainly in its international basis, is located
in this world of complexity and its importance. It Highlights the birth of
globalization and its development in general lines through history, as
cosmopolitism. It Analyzes the changes and wishes from this universalized society, which is a result of a universalizing culture and even more
hegemonic with little space for otherness. It is noticed the transformation
of the right for the conception of a more rigid international law which is
being established in the world so that there can be some form of ensurance and the international relations do not remain in a limbo from the states
and trans- national which holds the higher economic power.
RESUMEN:
En este artículo se haces una análisis de globalización a su cambio
de pensamento com el cosmopolitismo, además, conjectura las cuestiones
de la Sociedad Mundial en sus variaciones constantes y sus expectativas
cognitivas. También evalúa cómo el sistema jurídico, especialmente internacional, se encuentra en este mundo de complejidades, así como su
relevancia. Destaca como fue el nacimiento de la globalización y su desarrollo, brevemente, través la historia, así como el cosmopolitismo. Analiza
los cambios y los deseos de esta sociedad planetaria, y el resultado de la
cultura universalizadora y cada vez más hegemónica, con poco espacio
para la otredad. Percibe-se aún, las transformaciones del derecho a una
concepcíon de Derecho Internacional rígido, que se está estableciendo en
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el mundo para que pueda haber algún tipo de garantismo, y para que las
relaciones internacionales no permanecen en un limbo de poder entre
Estados y transnacionales que detentan el poder económico.
PALAVRAS-CHAVE:
Globalização; Cosmopolitismo; Sociedade mundial; Direito Internacional.

Law.

KEYWORDS:
Globalization; Cosmopolitism; International Society; International

PALABRAS-CLAVE:
Globalization; Cosmopolitism; International Society; Derecho International.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade mundial é induzida e conduzida pelas relações mercadológicas, submetendo-se às suas regras, regidas por uma
série de fatores e poderes, e tem cruzado pelas veredas de seus flutuantes,
complexos e líquidos formatos de vida. Estas relações de buscas coletivas
e “colonização” cultural, capitalista e massiva, compõem a atual sociedade
mundial em seu âmago. Este acontecimento pode ser analisado e apontado como o principal e maior produto da globalização.
A globalização é um fenômeno tão antigo quanto a primeira relação
entre dois humanos de sociedades diferentes que interagiram. Entretanto, a globalização entrou em seu estágio contemporâneo após a Segunda
Guerra Mundial, através da necessidade de reestruturação da Europa e os
grandes avanços tecnológicos que descenderam desta guerra, o que estabelece um contato mais amplo, rápido e eficaz entre a humanidade.
Ademais, com o fim da polarização mundial entre o bloco capitalista e socialista, principalmente a partir da década de 90, as relações de
integração, normalmente predatórias dos mais fortes com os mais fracos,
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passaram a modificar as regras do jogo e impor influências “universais”,
majoritariamente no mundo ocidental, que seguiam orientações do mercado econômico, que se tornava, definitivamente, global. Com estes pressupostos, a globalização acabou por compartilhar quase na integralidade
seus malefícios e, poucos dos seus benefícios.
Após a análise dos pontos prejudiciais da globalização, as relações
internacionais em todos os níveis, estatais e privados, passaram a reavaliar suas necessidades de interação e, de forma mais atenciosa, como relacionar-se com os demais. O processo da globalização é um fenômeno
irreversível no atual quadro mundial, logo, ele precisava adaptar-se ao
contexto dando o efeito de reforçar o conceito de auxílio “mútuo”, transformando-se desta forma no cosmopolitismo, vigente nas sociedades melhores adaptadas às relações internacionais.
Deste modo, a sociedade internacional passou a buscar soluções de
como amenizar os efeitos nocivos que a interação mundial trouxe nos âmbitos regionais, necessitando, assim, reavaliar a estrutura das pontes de
interação entre as sociedades. Neste caminho, o Direito Internacional, o
qual vinha evoluindo desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, passou a ter uma importante função na sociedade mundial:
adaptar as relações ao nível de desenvolvimento e adaptação de cada país.
Este artigo tem como objetivo geral analisar a construção da globalização como um fenômeno intenso e global, e ainda, como ocorre a passagem da ideia de globalização em sentido amplo para o cosmopolitismo
jurídico e sociológico. Ademais, investigar a situação contemporânea do
Direito Internacional, principalmente no que tange a relação deste com o
Direito Constitucional, bem como a adaptação do constitucionalismo a
partir dessa realidade em uma nova realidade de sociedade mundial complexa.
O problema de pesquisa que lhe serviu de diretriz pode ser descrito
sinteticamente da seguinte forma: como a sociedade mundial promove
mudanças no âmbito jurídico, portando-se de forma influente na complexidade do mundo cosmopolita atual, em que novas tendências assumem
as relações entre Direito externo e Direito interno?
Como hipótese proposta ao problema apresentado tem-se que, a globalização é um fato antigo e persistente, proveniente das interações humanas, que demandam interesses. Com o passar do tempo os interesses pas-
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saram a ser mais complexos, criando uma nova realidade mais evoluída da
globalização: o cosmopolitismo. Ademais, com a globalização do ideário
dos Direitos Humanos, o Direito Internacional, como guardião destes,
passou a influenciar e, inclusive, ser um critério de validade do Direito
interno, devendo as constituições observar aos direitos humanos para que
possam ser consideradas efetivas como ordem jurídica.
Primeiramente, buscar-se-á demonstrar, um percurso histórico da
globalização e seu desenvolvimento quanto fenômeno modificador da
realidade das sociedades. Nesta vereda, também, analisar-se-á o desenvolvimento do cosmopolitismo como evolução da própria globalização, o
qual tomou forma a partir das complexidades da sociedade mundial.
Num segundo momento, realiza-se uma análise do constitucionalismo contemporâneo a partir da majoração da importância do Direito
Internacional e a relação em que o direito externo passa a influenciar ao
direito interno. Ainda, observa-se a relação do Direito Internacional como
guardião dos direitos humanos e sua função de desenvolvimento da sociedade mundial.
A partir das rápidas ponderações acima apontadas, o presente artigo
pretende fornecer alguns elementos para auxiliar na compreensão, na socialização, na reflexão das relações da globalização e cosmopolitismo com
a sociedade global e os direitos internacionais.
1. DA GLOBALIZAÇÃO AO COSMOPOLITISMO, CONCEITOS
E VARIAÇÕES DOS TEMAS E OS PERCURSOS DA CIDADANIA
No atual estágio da sociedade mundial e das conjunturas globais cabe-se afirmar que a globalização é um acontecimento que não pode ser
revertido em curto prazo. Ademais, a mesma possui características de um
fenômeno adaptável e constantemente mutável à realidade a que se expõe,
mas, afirma-se que a própria globalização é elemento constituinte do cotidiano em proporções globais.
Em que pese pareça ser algo novo, a globalização é algo que existe
desde o primeiro encontro entre dois homo sapiens que convivessem em
culturas diferentes, claro que esta é uma perspectiva bastante primitiva e
ampla deste fenômeno, entretanto verdadeira em sua concepção central3.
Após esta relação estruturalmente tribal de globalização, podemos
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observá-la em civilizações com fortes características de conquistas, como
os gregos, persas, romanos4, dentre outros povos que tinham por costume
expandir sua cultura e fronteiras através de territórios de outras sociedades, impondo-lhes desta forma suas verdades, cultos religiosos, costumes,
moeda e compreensão de valores, tanto no sentido ético e moral quanto
no econômico.
Durante o período que corresponde à Idade Média, correspondendo
do século a partir do V d.C. até o final do século XV, um longo lapso de
tempo, compreendendo cerca de mil anos (BEDIN, 2008), a Igreja Católica Apostólica Romana recriou o espírito de expansão do Império Romano, e sua fixação como ente dominante passava pela instauração de uma
cultura homogênea, baseada na moral judaico-cristã. Essa expansão cultural dá gênese a uma ideia de Communitas Christiana, algo como uma
comunidade global de práticas e identidades semelhantes entre os mais
diversos cidadãos, seguindo certos dogmas e ritos baseados na interpretação da Bíblia.
Nos séculos que seguiram a partir do século XV, o mercantilismo, as
conquistas napoleônicas, entre outras, podem ser apontadas como a globalização vigente à época, tendo em vista que com o nascimento dos Estados, no período posterior a paz de Westfália, o mundo passou, mesmo
que gradualmente, a relacionar-se de forma mais política e econômica,
gerando novas expectativas e realidades.
A prosperidade existente no encerramento do século XIX e na gênese do século XX fortaleceu a paz internacional e a integração econômica mundial, provocando resultados, inclusive, no interior dos países,
que viviam momentos de calmaria. Ainda, era consensual o pensamento
em favor da globalização nos termos econômicos e do governo mínimo.
Entretanto, após 1914, houve uma grande derrocada. O ciclo virtuoso de
desenvolvimento tornou-se uma espiral decadente e o colapso da economia mundial causou crises nacionais. (FRIEDEN, 2008).
Entretanto, a globalização chega a seu momento moderno (ou contemporâneo dependendo a corrente de pensamento) no período posterior
as duas grandes guerras mundiais, já que estas aceleraram o desenvolvimento tecnológico e alteraram, significativamente, a compreensão do
mundo, bem como, os conceitos de distância. Neste momento o homem
agigantou-se perante as separações físicas e geográficas, passando a ter
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mais autonomia para conhecer locais e culturas diferentes.
Em especial, salienta-se o período que abrange do ano de 1991 até o
atual ano, pois houve a ruptura dos blocos que apartavam o pensamento,
a economia e todos os outros aspectos da vida no mundo. Com a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o mundo
passou a se reestruturar em uma complexa e intrincada rede de relações
internacionais que alterara, inclusive, internamente os Estados. Diversos
atores passaram a figurar entre aqueles que detém poder nesta rede, desde
a economia à política, passando pela mídia e o direito.
Desta forma, a configuração do globo como um intrincado sistema
global é o mais significativo fato do meio econômico, político, jurídico,
midiático e social do mundo, pelo menos no último século. Pois a sua
consolidação alterou a referência de como a humanidade se comporta
e relaciona-se em uma maioria esmagadora do mundo, desenvolvendo
uma vida em comum na sociedade mundial (BRUM; BEDIN; PEDROSO,
2013).
É inegável que o mundo nunca esteve em um período tão integrado. Todavia, isto não significa necessariamente algo bom. Com uma integração cultural cria-se expectativas coletivas e demandas insuportáveis à
Terra como organismo, favorecendo desta forma os aspectos econômicos
e deixando de lado aspectos de alteridade e especificidade individuais das
sociedades menos “globalizantes” (STIGLITZ, 2002).
Desta forma, os acontecimentos deixaram de ocorrer no “vazio” ou
de ter características exclusivamente regionais, mas passaram a ter alcance
global. Em outros tempos, com as relações bastante primitivas, pouco (ou
nada) importavam os fatos de outras partes do planeta ou até de regiões
mais distintas dentro de um mesmo país, entretanto, após a concretização
da globalização como um fenômeno lato sensu, em conseqüência cada
efeito é sentido de forma mundial.
Se a globalização é algo, pelo menos temporariamente, irrevogável,
que trouxe alguns benefícios a todos os locais do mundo, como também
dividiu suas mazelas, principalmente no sentido norte sul do globo, precisa-se repensar as relações, e, como interagir dentro dessa rede. Ainda,
como utilizar essas relações como mecanismo de paridade, para que não
ocorra um processo de neocolonialização, mas sim um processo de compartilhamento de experiências e modelos de sucesso que possam ser re-
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produzidos em outros países.
Em decorrência da globalização, várias questões recorrentes desta
época não respeitam fronteiras, como as transações financeiras, tendências mercadológicas, catástrofes ambientais, cultura predominante do
modo de viver, além de que as comunicações instantâneas aproximam
pontos remotos e totalmente desiguais em todas as regiões do mundo.
O padrão universal de ditames de consumo, a produção em massa de
bens com obsolescência programada, o terrorismo fundamentalista religioso ou cultural e o tráfico de drogas e pessoas são exemplos de articulações que não podem mais ser vistas como situações ou problemas locais,
que não afetam apenas um Estado ou povo em si. Entretanto, precisam ser
observadas como processos que concerne a todos, e, inclusive modificam
o modo de agir dos indivíduos, por mais distantes destas ocorrências que
eles estejam. (BAUMAN, 1999).
Nesta vereda, o mundo pode ser percebido sob uma perspectiva cosmopolita kantiana (KANT, 2008) de uma vizinhança em comum, em uma
relação intrincada de ação e reação conjunta, todos devendo ser percebidos como próximos, pois não há mais distâncias impeditivas, tampouco
fronteiras físicas intransponíveis. Havendo assim a necessidade de compartilhar com todos os benefícios da mundialização, não delegando a alguns, somente os malefícios deste processo.
A globalização atual é conduzida fortemente pelos interesses econômicos, os quais acabam induzindo as culturas nos sentidos mais prejudiciais deste relacionamento mundi. Uma globalização direcionada pelo
capitalismo leva o mundo a um neocolonialismo. (STIGLITZ, 2006).
Este neocolonialismo é ainda mais prejudicial que o colonialismo
tradicional, tendo em vista que afeta a sociedade em todas suas esferas,
inclusive no sentido de induzi-la a crer estar comandando a si própria,
porém, através de uma dominação midiática e cultural, desde a exportação do American way of life5, da década de 50, há uma definição de cultura
dominante que sufoca as relações e anseios divergentes.
Analisando-se que a globalização sedimenta-se e expande-se com a
força do capitalismo moderno ou, segundo Bauman (2010b), capitalismo
“parasitário”, há de perceber que este passa a seguir a lógica de consumo
econômico-mercadológica, em uma visão de expansão e conquista territorial através da capacidade de consumo e índices como Produto Interno
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Bruto (PIB) e Renda per capita.
Invariavelmente, esta globalização passa a envolver um abalo do
conceito de soberania nacional, que estava contemplado inicialmente
com a Paz de Westfália de 1648, com os preceitos da soberania, laicitude
e contrato, e, posteriormente, pode-se apontar o indivíduo como o quarto
fundamento do Estado em uma concepção, principalmente, após 19176.
Desde 1991, a soberania gradativamente altera-se entrando no século XXI com outro conceito, já bastante fragilizada e adaptada à realidade
globalizada de um mercado “predador” que cruza fronteiras carregando
ideias e produtos. Nesta senda, as culturas começam a aproximarem-se,
no quesito de expectativa de evolução constante econômica, em prol de
um “bem estar” estabelecido por um estilo de vida midiático.
A globalização trouxe a interação, como também o choque de culturas diversas, retirando os sujeitos da esfera absoluta da cultura nacional
e levando-os para relações culturais globais, inclusive (e principalmente)
de consumo.
Os Estados em busca de acompanhar o mercado, movimentam suas
economias para adaptarem-se às constantes e necessárias ondas de crescimento, atendo-se a medidores internacionais de evolução dos países,
como o Produto Interno Bruto. (LATOUCHE, 2012).
Neste sentido, os Estados reproduzem uma necessidade de consumo permanente para manter as exigências dos cidadãos satisfeitas, e estes,
inseridos no atual sistema capitalista. Ademais, os Estados aceitam a urgência de uma progressiva necessidade de expandirem seu consumismo
para majorarem seus índices de crescimento, dando a este mais enfoque
na economia internacional.
No que tange a relação mercado-Estado, Bauman define que,
A cooperação entre Estado e mercado no capitalismo é a
regra; o conflito entre eles, quando acontece, é a exceção.
Em geral, as políticas do Estado capitalista, “ditatorial” ou
“democrático”, são construídas e conduzidas no interesse e
não contra o interesse dos mercados; seu efeito principal (e
intencional, embora não abertamente declarado) é avalizar/
permitir/garantir a segurança e a longevidade do domínio
do mercado. (2010, p. 79)
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Outrossim, há de se destacar o ideário do cosmopolitismo como
um desdobramento da globalização. O cosmopolitismo tem uma essência filosófica bem destacada, principalmente no sentido de buscar o crescimento de uma forma de ética universal, desde a máxima kantiana de
ações razoáveis universais.
No sentido de observar-se o pensamento cosmopolita para além do
mundo filosófico e também em um cenário político, econômico e jurídico, pode-se desdobrar o pensamento de Kant até Held em uma evolução
de acordo com a realidade que vinha se desenvolvendo no cenário mundial desde a maturação deste pensamento (TRINDADE, 2010).
Ao analisar-se o cosmopolitismo, percebe-se que este possui raízes
que não podem ser reconstruídas de forma precisa, entretanto, há uma
hierarquia de relevância na sua produção. O cosmopolitismo afeta todas
as áreas da vida em comum, hoje em dia é praticamente impossível falar-se em vida individualizada por completo, todavia, tem seu principal destaque no que tange às relações internacionais e às conseqüências diretas
em que se pode nomear a sociedade mundial.
No que concerne ao desenvolvimento específico do cosmopolitismo
àquilo que se demonstra como de maior relevância, pode-se citar o desenvolvimento do mesmo, a partir de Kant e, posteriormente como herdeiros
deste pensamento, a Escola de Frankfurt, principalmente em sua segunda
fase com o pensamento de Jürgen Habermas (LINKLATER, 2000).
Em sua configuração atual, o cosmopolitismo é conceituado por três
premissas básicas: os indivíduos são a unidade básica e fundamental da
política e da construção moral; cada indivíduo é, em definitivo, o sujeito
de preocupação de todos os outros, tanto das coletividades, quanto de
cada unidade individual, e; todos os seres humanos possuem status moral
igual, são completos e detentores de “proteção moral” tão somente pelo
fato de existirem. (HAYDEN, 2004)
Assim, o cosmopolitismo é um projeto político que busca combater
o pensamento de impossibilidade de uma internacionalização da política.
Dentro do conceito internacionalização pode-se abarcar desde o direito
internacional à economia, analisando inclusive a sociologia e filosofia culturais.
Neste escopo, o cosmopolitismo prega a abertura de pontes de diálogo entre os diversos atores internacionais, onde estes passam a compar-
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tilhar e construir pensamentos e ideários comuns para o bom convívio da
humanidade.
De acordo com o pensamento de Andrew Linklater (2000) e Seyla
Benhabib (2004), o sentido de pertencimento como cidadania é essencial
à proposta do cosmopolitismo ideológico. Neste sentido, ele se conecta
intrinsecamente com a máxima de considerar a todos como humanos detentores dos mesmos direitos mínimos de coexistência, mesmo em uma
esfera econômica.
O pertencimento político, logo definido como participação cidadã,
trata-se, essencialmente, da emancipação do ser humano como uma ferramenta do cosmopolitismo, não somente como uma engrenagem sem
poder de decisão àquilo que lhe permeia (BENHABIB, 2004).
De fato no mundo contemporâneo, a cidadania passa a ter um caráter de “status civil”, compondo o ideal de liberdade e igualdade, indo
em conjunto com as acepções fundadoras dos direitos humanos, trazendo
a participação coletiva da sociedade no Estado, através da obtenção de
direitos mesmo por aqueles financeiramente hipossuficientes (CORRÊA,
2002).
Nesta senda, é necessário que exista uma emancipação real do sujeito como indivíduo pensante e de vontades, para que o cosmopolitismo
não se torne, tão somente, um outro nome para uma globalização consumista, na qual se propõe um universalismo cultural, para que o ideal de
cultura global não se torne um universalismo colonizador de imposição
de vontades.
Ainda neste viés, o sociólogo Linklater (2011) aponta que os direitos
humanos, tal qual são propostos na atualidade, ainda reproduzem uma
visão estadocêntrica, a qual impõe o vínculo inquebrável com a soberania de um Estado-Nação para a possibilidade de direitos, mesmo os mais
fundantes.
Conquanto, na atual complexidade das relações internacionais, onde
há um intrincado desenvolvimento da realidade de proposituras, com
inúmeros atores internacionais e com uma sociedade mundial cada vez
mais interligada, é necessário repensar as soberanias, avaliando-a como
um conceito volátil e adaptável dentro da situação global (HELD, 2002).
Porém, no complexo mundo atual, onde a globalização estabelece-se
como realidade universal, outros elementos adicionam-se à concepção de
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cidadania, a “cultura global”, a interdependência cada vez maior entre os
Estados e indivíduos, a sociedade mundial, as políticas econômicas, entre
outros (SOUSA, 2009). Assim, a cidadania necessita ser analisada como
uma relação dada pelo e através do Estado, quando este reconhece o indivíduo como cidadão o sujeito passa a ser detentor de direitos sob os
auspícios estatais.
O cosmopolitismo ainda não é efetivo, vez que o Estado prossegue
sendo essencial para a proteção e garantia dos direitos humanos. Mesmo
existindo instrumentos nacionais e internacionais para a defesa destes, o
acesso do cidadão a eles, via de regra, demanda a ratificação estatal.
Embora a “cidadania onusiana” (MORIKAWA, 2010) seja um importante meio para o desenvolvimento e proliferação da proteção ao princípio da dignidade da pessoa, esta se vincula a questão de que “a cidadania
– e não a humanidade do sujeito – o critério mais importante para a atribuição e usufruto de direitos, incluindo os direitos fundamentais, básicos
e inalienáveis da Declaração Universal” (CARVALHAIS, 2004, p. 121).
Entretanto, ainda prevalece o conceito em que “a afirmação da cidadania como pressuposto dos direitos humanos” (CORRÊA, 2002, p. 220),
e não, tão somente, a existência humana como gênese da titularidade direitos humanos, como se busca desde a Declaração Universal dos Direitos
do Homem de 1948 em sua essência.
A função da cidadania em uma visão cosmopolita, desse modo, por
excelência, é a busca e a consolidação dos direitos humanos para todos
os indivíduos, independente da nacionalidade dos cidadãos, conquanto,
torna-se impossível garantir a dignidade dos direitos a apenas uma parcela de cidadãos privilegiados, uma vez que a cidadania seria uma fórmula
vazia, se outro sujeito não pudesse ter garantido os seus direitos (BEDIN;
MENDES, 2015).
Estas constatações demonstram que, em que pese à ressignificação
do conceito de soberania, assim como o de cidadania no mundo contemporâneo, causadas pela globalização e pelo cosmopolitismo impulsionado
pela sociedade mundial, o Estado continua sendo o maior provedor de
direitos, majoritariamente quando se trata de direitos fundamentais. A
globalização é um fenômeno que em um primeiro momento não há como
ser estancado e o cosmopolitismo é sua mais vital evolução no âmbito
social e jurídico.
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2. A SOCIEDADE MUNDIAL E O DIREITO INTERNACIONAL,
SUA RELAÇÃO E INTERAÇÃO EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS
MALEFÍCIOS INEVITÁVEIS
Da mesma forma que na globalização e no cosmopolitismo, não se
pode apontar o marco inicial para o nascimento da sociedade mundial.
Trata-se de uma sociedade a qual diligencia por interações mais próximas
e com um comportamento ético viável para a coexistência e uma forma
de aproximação através da percepção do outro como indivíduo e sujeito
de direitos de forma plena, em equivalência, apenas pelo fato deste ser
humano.
A concepção de sociedade global em termos filosóficos e como pensamento de larga escala pode ser percebida nas obras de Kant: Idéia de
uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, de 1784 e
Paz perpétua de 1795, podendo-se citar outras obras e outros autores. Entretanto, estes dois livros estabelecem o pensamento que chega ao nosso
tempo do conceito de sociedade mundial de uma forma moderna.
No período posterior a Segunda Guerra Mundial, passaram as nações a interagirem de forma mais constante e a incluírem nestes contatos
mesmo os Estados mais distantes. Assim, com a intensificação da globalização, o mundo começou a criar pontes de contato entre as nações (DELMAS-MARTY, 2003).
Ademais, o momento fático mais importante da concepção de um
mecanismo mundial próximo a uma sociedade no sentido clássico, é a
criação da Declaração universal dos direitos do homem de 1948, que nasce apenas pela possibilidade criada a partir da criação da Organização das
Nações Unidas (ONU), que de uma forma latente e bastante embrionária
é criada para intervir em prol de uma reconstrução das relações do mundo pós Guerras mundiais.
Em que pese, assim como na globalização, o advento do surgimento
de um pensamento de uma sociedade mundial tenha trazido benefícios
para as sociedades regionalizadas, também esta estrutura passou a impor
uma cultura dominante, pressionando que as outras também passassem a
adotar os mesmos costumes (MORIN; NAÏR, 1997).
Sobre a existência de uma cultura dominante, devem-se criar formas
de proteção a culturas contra hegemônicas. Sendo que, estas culturas que
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passam a ser marginais não devem ter o intuito de tornarem-se globais,
porém, devem possuir o propósito de permanecerem sendo uma forma
de relação mais próxima entre os indivíduos e seu entorno, desde a cultura como ao meio ambiente. Todavia, estas culturas, também, não devem
buscar o caráter isolacionista, sob pena de acabarem por sufocar-se em
sua própria prepotência exclusivista (WOLKMER, 2008).
Neste passo de apreciação das culturas regionais, percebe-se que estas interagem melhor com os indivíduos que nelas estão secularizados,
não causando, assim, uma ruptura de paradigmas absoluta, o que demandaria uma sociedade mundial com anseios idênticos, logo inviável
ao bem-estar coletivo, uma vez que a economia necessita da diferença de
classes para prosperar (MARTÍNEZ, 2008).
Em um mundo de relações complexas, dialogar acerca da sociedade em sua concepção é também afirmar que esta “convivência pacífica e
amigável com outros sujeitos”7 (ELLIOT, 2010, p. 36) vai além do simples
existir próximo, mas sim vai em coexistir relacionando-se. Nesta vereda,
a concepção de uma sociedade mundial é também criar a expectativa de
relações bastante profundas e intrincadas.
“É inviável pensar-se em uma sociedade global sem pensar em relações próximas políticas e afluentes, como cultura, direito e economia.”
(GREENSPAN, 2013, p. 29), neste sentido que se necessita analisar a composição mundial em uma expectativa cognitiva de criação de uma sociedade complexa.
Cada vez mais as relações culturais aproximam-se, entretanto, no
que tange às relações econômicas e políticas, o mundo vive uma divisão
de hierarquias, em que alguns Estados e transnacionais dominam este
meio de aproximação, criando abismos de realidade entre os indivíduos.
Duarte expõe que a composição da globalização e do cosmopolitismo na criação de uma sociedade mundial passa por um meticuloso sistema de controle, que através da biopolítica controla os corpos,
A partir do século XIX, já não importava apenas disciplinar
as condutas individuais, mas também implantar um gerenciamento planificado da vida das populações. Assim, o que
se produziu por meio da atuação específica da biopolítica
não foi mais apenas o indivíduo dócil e útil, mas a própria
gestão calculada da vida do corpo social. (2010, p. 222).
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Ao considerar a senda da globalização, cosmopolitismo, sociedade
mundial e desigualdades, no conceito de Marshall, a cidadania, é tida
como “o arcabouço da desigualdade social legitimada” (1967, p.101). No
pensamento de Marshall, averigua-se a necessidade de ser preservada na
sociedade uma lógica de desigualdade. Desta forma, o mercado explicaria
a persecução da competitividade entre os iguais. Assim, este ideário era
analisado como uma evolução da cidadania na modernidade, a partir das
ideias do mercado de Adam Smith.
O pensamento de Campilongo (2000) propõe que o Estado é responsável por meios de interação da redistribuição social. A redistribuição social necessita ser averiguada de uma forma profunda, que permeia o rearranjo econômico, político, civil, jurídico, dentre outros. Na redistribuição
social é necessário buscar uma maior efetividade dos direitos humanos e
principalmente a sua efetivação universal, cedendo a todos os indivíduos
direitos relativos a um desenvolvimento social sustentável, como um meio
ambiente sadio, capacidade financeira (realizada por uma melhor disposição econômica), direitos políticos efetivados e reconhecidos, etc.
Esta dicotomia da relevância do Estado e sua soberania como garantidora dos direitos frente à globalização e o pensamento cosmopolita em
si, é um paradoxo de realidades, vez que há mais influência da internacionalização e das transnacionais no núcleo das nações na atualidade. Logo,
os Estados ainda manterem tal poder de forma absoluta, põe em cheque o
desenvolvimento de uma sociedade mundial em si.
Para a criação de uma sociedade mundial no mundo fático, é necessário que as diversas esferas encontrem-se e interajam, sob pena de não
poder haver convivência em um sentido amplo (GIDDENS, 1989). Assim
sendo, é imperativo haver a transação da globalização para um cosmopolitismo fático e não somente filosófico, para a existência de uma sociedade
com intuito global, uma sociedade baseada em direitos, seguindo os mais
contemporâneos ideários (MARTÍNEZ, 2010).
Conquanto, a globalização contemporânea tenha expandido os direitos políticos, sociais e civis, é verdade que a cidadania prossegue repartida desigualmente, e, precariamente garantida além dos Estados, sendo
que, para isto contribui a própria globalização capitalista, na qual o capital
impera e a disseminação da pobreza retarda, e, por vezes, impede, a proliferação dos direitos humanos e a preservação da dignidade humana.
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A globalização, principalmente econômica, se não for amparada
pelo Estado, como estrutura para redistribuição de renda, e, empoderamento dos sujeitos, apenas amplia o abismo social e as desigualdades econômicas, se for posta exclusivamente em favor do capital. “Nesse contexto,
o direito à redistribuição requer medidas de enfrentamento da injustiça
econômica, da marginalização e da desigualdade econômica, por meio
da transformação das estruturas socioeconômicas e da adoção de uma
política de redistribuição.” (PIOVESAN, 2014, p. 66 - 67).
No que tange às desigualdades advindas do capitalismo, a capacidade de aquisição gera autonomia, tornando o cidadão parte efetiva da
sociedade e conquistando o mercado de trabalho (MARX, 1979). Por sua
vez, para o desenvolvimento mútuo é necessário que o intervencionismo estatal, promovendo a possibilidade de autodeterminação, inclusive
financeira, seja acionado para minorar a diferença do poderio econômico,
que pode ser dada por meio do consumo, já que este influência na própria capacidade do indivíduo na sociedade contemporânea (CANCLINI,
2013).
Neste ínterim, faz-se necessária a vitalização de um Direito Internacional que possa de forma direta proteger aos indivíduos, que são o ponto hipossuficiente nas relações (PIOVESAN, 2007). Se acaso não houver
uma efetiva capacidade de modificação da realidade do Direito Internacional, originar-se-ão “limbos jurídicos”, locais nos quais não se observam
os Direitos Humanos, deixando assim os indivíduos à mercê de legislações hostis.
Ao enaltecer o conceito cosmopolita do indivíduo como centro fundamental da relação universal, é necessário que existam meios eficazes
e válidos, amparados no conceito kelseniano, de garantismo de direitos
básicos para além das fronteiras. Afinal, em um ideário globalizado não
se pode ficar preso a fronteiras, com o risco de perder a própria razão da
existência da globalização.
Não se pode acreditar em uma conduta pacífica e uma harmonia
coletiva quando se trata de interações entre humanos (ZIZEK, 2014). Isto
pode ser exposto desde Hobbes (2006), em seu conceito do homem sendo
seu próprio predador, desde sujeito até mesmo como parte do próprio
monstro Leviatã e sua simbologia para com o Estado.
Com a inversão dos conceitos e a consolidação de novos paradigmas,
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há de se perceber a economia e a imposição cultural como os Leviatãs
do mundo contemporâneo. Desta forma, novamente, os indivíduos não
podem ficar sem as garantias e proteções, permanecendo a disposição de
serem “devorados” por estes “monstros”, para isto o Direito Internacional
precisa promover-se e desenvolver-se como equalizador de forças consolidando as garantias de proteção dos Direitos Humanos em sentido amplo.
A criação de uma ordem jurídica real é uma medida que precisa ser
tomada com urgência para o desenvolvimento de uma sociedade mundial. Um sistema jurídico que proteja aos direitos humanos, mesmo do
humano na sua singularidade, amparado ou não por um Estado.
Um ponto a ser regulado pelo direito internacional para adequar-se
à atualidade é a criação de leis para diminuir os abismos provocados pela
economia, promovendo assim um compasso econômico, para que este setor não acabe por simplesmente definir o rumo dos demais setores, que
se tornariam apenas subsidiários a um plano de economia liderado por
poucos países e transnacionais (GREENSPAN, 2013).
A teoria do transconstitucionalismo tem por caráter uma conjectura
cosmopolita de construção de um pensamento jurídico conciso, mesmo
que de forma a garantir direitos em uma escala prioritária e, principalmente, o desenvolvimento das ordens jurídicas locais baseadas nas interações. “Na atual sociedade mundial, a qual é complexa, logo, multicêntrica,
também assim o é o sistema jurídico, tanto que na perspectiva de centro
(juízes e tribunais) de uma ordem jurídica compõe a periferia de outra
ordem” (NEVES, 2009, p. 117).
Entretanto, é importante ressaltar que “Cabe observar que o transconstitucionalismo não pode confundir-se com um constitucionalismo
universal, mas sim um diálogo entre órgãos judicantes da comunidade
mundial” (NEVES, 2009, p. 186). Pois, uma constituição de um regimento rígido da complexidade de uma constituição global é ainda um projeto distante e bastante inviável para os dias de hoje (DELMAS-MARTY,
2003).
É válida a observação de que a idéia de uma constituição global parece inviável, uma vez que apenas reproduziria o intento de uma cultura
dominar as demais. Necessário é repensar o direito, para promover garantias de direitos fundamentais, direitos sociais, políticos, econômicos, civis
e penais dentro de uma observação do caráter multicultural das socieda-
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des que compõe a sociedade global. Qualquer tentativa de imposição de
uma cultura jurídica acabaria por destituir a alteridade necessária para o
desenvolvimento conjunto.
Neste ínterim, aponta-se o garantismo como o meio mais eficaz de
proteção e manutenção dos direitos fundamentais. O garantismo se estabelece como a teoria do sistema das garantias dos direitos fundamentais,
que observa, valoriza e compõe os dispositivos jurídicos essenciais à tutela
dos direitos civis, políticos, sociais e de liberdade sobre os quais se erigem
as hodiernas democracias constitucionais. (FERRAJOLI, 2011).
O garantismo impõe-se como a evolução do constitucionalismo, assim sendo, indica para a necessidade de existência de meios de garantia à
concretização das Constituições, para a validação do direito e da democracia. Com o garantismo preconiza-se o direito que serve de instrumento
para limitação e vinculação de todas as formas de poder, baseando estes
nos direitos fundamentais, e em uma democracia balizada pelo conceito
jurídico, constitucional (COPETTI NETO, 2013).
O Direito Internacional vem tornando-se cada vez mais rígido e,
segundo Kelsen (2010), mais evoluído por estar aproximando-se de um
direito de conceito hard Law. A construção desta concepção de direito
passa pelo imperativo categórico universal de Kant (2008) “Aja apenas de
forma a que a sua máxima possa converter-se ao mesmo tempo em uma
lei universal.” (p. 44), o qual propõe um dos ideais que passaria ser regra
no conceito cosmopolita fático dentro do direito universal.
Com a configuração do Direito Internacional como uma forma de
regulação das relações em âmbito internacional, promove-se a busca por
validade das relações, visto que uma sociedade demanda de um direito
que lhe aporte suas expectativas e garanta sua proteção frente aos riscos
iminentes de relações interpessoais (TRINDADE, 2006).
Desta forma, é de grande relevância o desenvolvimento dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, que passam a amparar
os indivíduos nas situações de risco, mesmo contra seus próprios Estados
(MENDES, 2015).
Dentre estes sistemas, cabe ressaltar a atuação da Corte Interamericana de direitos humanos, Corte Africana de direitos humanos, bem
como, a Corte Européia de direitos humanos. Mesmo que cada uma das
cortes está promovendo e efetivando os direitos humanos em um nível di-
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ferente, cita-se a européia em direitos políticos e civis mais complexos e a
interamericana em direitos básicos de existência, estas estão a desenvolver
um trabalho fundamental para a realização de um projeto cosmopolita.
A relevância dos sistemas regionais é destacada, pois observa a alteridade de seu entorno, conhecendo a realidade dos indivíduos que compõe a sua região, ampliando assim a ponte de conexão entre o direito e
a realidade e culminando na efetivação dos direitos mais ameaçados de
cada região do mundo, contudo, sem deixar de observar as demais ações
internacionais que possam produzir bons resultados em outras regiões.
Os direitos internacionais estreitam a conexão do indivíduo com
o mundo ao afastarem possíveis restrições do Estado ao sujeito, ou uma
transgressão dos direitos realizada por uma Nação. “Não se pode visualizar a humanidade como sujeito de direito a partir da ótica do Estado; impõe-se reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade.”
(TRINDADE, 2006, p. 139).
Somente através da internacionalização dos Direitos Humanos será
possível criar um Direito Internacional rígido que tenha alcance universal
(PIOVESAN, 2014), onde este possua força para frear poderes dominantes dentro da realidade de sujeitos ou Estados marginalizados.
De acordo com Flavia Piovesan (2014),
A consolidação do Estado de Direito nos planos internacional, regional e local demanda o fortalecimento da justiça internacional. Isto porquê no Estado Democrático de Direito
é o Poder Judiciário, na qualidade de poder desarmado, que
tem a última e decisiva palavra, sendo esta a afirmação do
primado do Direito.” (p. 72).
Neste ínterim, pode-se indicar que o maior desafio da criação de um
Direito Internacional que cumpra com as expectativas da sociedade mundial é que este consiga impor punições àqueles aos quais o direito submeter às suas cortes. Esta criação de “garras e dentes” (PIOVESAN, 2014,
p. 102) é a essência da capacidade de sancionar, logo de sua efetividade
(KELSEN, 2010).
Dentro deste condão de efetividade e validade, desponta a teoria do
monismo internacionalista como vislumbre de uma possibilidade de de-
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senvolvimento de um Direito Internacional rígido e com capacidades para
além dos Estados, mesmo que ainda vinculados a estes (KELSEN, 2010).
Prossegue então sendo o impasse entre o sonho e a realidade da
construção de um mundo cosmopolita a aceitação e expansão de um Direito Internacional forte (MENDES, 2015). Entretanto, para isto, os indivíduos precisam compreender a todos os outros como humanos e, ainda
mais difícil, tão humanos e detentores de direitos quanto a si próprios.
A partir das ponderações acima apontadas, percebe-se que a globalização impulsionou a sociedade a uma realidade complexa, sendo assim,
as expectativas alteraram-se. Dentro das construções provenientes deste
desenvolvimento, pode-se citar o cosmopolitismo no âmbito social e jurídico, o qual proporciona uma noção de sociedade mundial desenvolvida
e conectada de forma indelével à realidade atual. Neste sentido, coube ao
Direito Internacional, essencialmente a partir do momento em que se tornou guardião dos Direitos Humanos, a responsabilidade de desenvolver
um ambiente propício aos interesses gerais de um mundo em que a cultura e as expectativas cognitivas não mais são delimitadas por fronteiras
físicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A globalização promoveu o compartilhamento de todas as mazelas
das civilizações mais tecnológicas e “desenvolvidas” com as demais e, apenas alguns dos seus benefícios, criando uma eterna promessa que nunca
se cumpre: o alcançar o lugar dos “desenvolvidos”.
Este processo tem suas raízes perdidas na história, visto que ocorre
desde que alguma sociedade consegue terceirizar seus deveres e retirar direitos, riquezas e poder de outra. Entretanto, é latente o desenvolvimento
deste processo, principalmente no período posterior a Segunda Guerra
Mundial e de forma ainda mais acelerada após o fim da URSS.
Em que pese, a globalização tenha levado diversos avanços às sociedades que necessitavam, quando vista apenas de um viés econômico e
cultural, ela tende a aceitar o sacrifício de outras culturas e indivíduos em
prol de benefícios a um grupo detentor de poder sobre a coordenação das
escolhas de avanço do mundo.
Para controlar uma globalização desenfreada, o ideal do cosmopo-
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litismo, como foi concebido em sua fase mais moderna, surge para criar
um ideário filosófico de convívio pacífico e razoável entre os sujeitos, em
que estes possam compartilhar o crescimento juntos, podendo assim viver
de forma razoável em suas interações, na perspectiva kantiana do globo
como uma vizinhança sem fronteiras.
Conquanto exista o cosmopolitismo, não cabe pensar que a convivência pacífica dar-se-á apenas pela vontade humana e por simples aceitação mútua de uma ética consciente humanitária, e que a sociedade internacional enfrentará a todos os problemas que lhe afligem em um mundo
de auxílio irrestrito. É neste sentido em que o Direito Internacional demonstra-se necessário para a efetivação de uma sociedade mundial em
um plano fático, como regulador e, principalmente, guardião das relações.
A sociedade mundial demanda expectativas ainda mais complexas
que uma sociedade vinculada a uma região ou a um Estado, pois possui
ainda mais alteridade, além de desejos discrepantes e que se chocam. Porém, é necessário que se assegure um paradigma mínimo de convivência,
o qual preencha os mais diversos campos desta intrincada rede que compõe a sociedade humana: como a mídia, a cultura, a economia a política,
bem como, a esfera jurídica.
O Direito Internacional tem assumido cada vez um caráter mais rígido, aproximando-se assim de um conceito de hard law, indo ao encontro
da expectativa da sociedade na esfera jurídica. Esta transformação somente foi possível a partir da Declaração universal dos direitos do homem de
1948, que impôs um regramento mínimo de ação e reação e direitos e
deveres dentro da convivência humana.
Todavia, com o passar dos anos os desejos modificaram-se, tornando-se assim mais complexos, desta forma cabe à esfera jurídica promover
formas de garantismo de direitos, igualmente, mais multiformes, como
direitos políticos e econômicos. Suscitando de fora para dentro aos Estados um desenvolvimento da cidadania, para além do conceito fechado do
nacionalismo ou da soberania, como também, de propiciar formas de minoração dos abismos econômicos desenvolvidos pela desigualdade social
e da, mítica, luta de classes.
Se o mundo torna-se mais complexo, também, tornar-se-ão os desafios, visto que não basta o estabelecimento de direitos à vida e à liberdade,
fazendo-se necessário direitos de ordens distintas, os quais tornaram-se
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preponderantes no mundo contemporâneo, e que há pouco não eram
concebidos. Desta forma, a criação da sociedade mundial necessita do
amparo de um Direito Internacional que lhe proteja dos novos Leviatãs.
Sob as perspectivas apontadas no decorrer do presente artigo, pode-se afirmar que a hipótese inicial foi confirmada, afinal, percebe-se que
houve uma grande ruptura conceitual, tanto no paradigma social em si,
como, por consequência, no âmbito jurídico, reforçado pelas novas interações que passaram a ocorrer com a efetivação de uma globalização
quase universal, criando novas expectativas nos cidadãos, que levaram ao
direito essas novas e recentes necessidades, havendo assim, uma urgência
do sistema jurídico em responder ao rearranjo mundial.
Desta forma, o Direito Internacional, como guardião dos Direitos
Humanos, obteve grande relevância, abalando profundamente o conceito
do constitucionalismo tradicional, vez que o Direito Constitucional tem
por obrigação observar ordenamentos internacionais, acerca dos Direitos
Humanos, para imputar validade a suas próprias normas.
Nesta vereda, percebe-se que a evolução da sociedade como um
todo, a partir da globalização, desenvolveu um novo conceito no âmbito
social e jurídico, o qual pode ser compreendido como o cosmopolitismo
que vem impulsionando os conceitos da sociedade mundial, a qual vem
aperfeiçoando-se constantemente, para adequar-se a realidade.
Por derradeiro, exalta-se que, apesar de todos os esforços para desenvolvimento deste artigo, ainda não se esgotaram todas as perguntas acerca
do tema, sendo que este ainda é um terreno fértil para o desenvolvimento
da pesquisa, reconhecendo-se desta forma a incompletude da escrita no
que tange a respostas definitivas acerca dos pontos abordados.
NOTAS

3
Em que pese exista outras teorias acerca do momento de início da globalização,
aonde apontam que este é um fenômeno que surge, principalmente, a partir do final do
século XIX e desenvolve-se no século XX, como exemplo cita-se A era do globalismo
(1997) de Octavio Ianni.
4
O Império Romano pode ser visto como a civilização mais globalizada e, principalmente, globalizadora do período anterior ao medievo.
5
Cita-se o American way of life como o mais importante advento de dominação
cultural atual, entretanto não o primeiro a ser visto no mundo, porém o mais relevante
quando trata-se do modelo de vida e expectativas nos dias de hoje.
6
Cita-se a data de 1917 como marco instaurado pela Revolução Russa, entretanto
necessário destacar que esta é um processo histórico o qual pode remeter-se suas matizes desde a Revolução Americana, 1775 a 1783, Revolução Francesa, 1789 a 1799 e,
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principalmente, a Revolução Mexicana, 1910 a 1920, devido a sua matiz essencialmente
social.
7
Tradução livre para o original: “peaceful and friendly coexistence with another human being”.
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RESUMO:
O presente trabalho tem por finalidade analisar a
relação existente entre o instituto da reclamação constitucional e o efeito vinculante das decisões proferidas
em sede de controle abstrato e difuso das normas, sua
implicação prática e as vantagens e desvantagens que,
eventualmente, possam surgir dessa correlação. Para
alcançar este objetivo, inicialmente serão estudados
os aspectos gerais da reclamação constitucional, tais
como, as origens da reclamação constitucional e seu
desenvolvimento no Brasil, a controvérsia acerca de
sua natureza jurídica, seu objeto e sua legitimidade
ativa e passiva. Posteriormente, pretende-se estudar o
efeito vinculante e seu tratamento jurídico no controle concentrado e difuso de constitucionalidade e sua
interferência no âmbito da reclamação constitucional.
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ABSTRACT:
The present paper aims at analyzing the relationship between the institution of constitutional complaint and the binding effect of judgments
based on abstract and fuzzy control of legislation and its practical implications, advantages and disadvantages that this correlation may eventually
arise. To achieve this goal, general aspects of the constitutional claims will
be initially studied, such as: the origins of the constitutional complaint
and its development in Brazil, the controversy about its legal nature, its
object and its active and passive legitimacy. Later, we intend to study the
binding effect and its legal treatment in diffuse and concentrated control
of constitutionality and its interference in the constitutional complaint.
RESUMEN:
Este estudio tiene como objetivo examinar la relación entre el instituto del recurso de inconstitucionalidad y el efecto vinculante de las decisiones en el asiento del control abstracto y difuso de la legislación y su
práctica implicación y las ventajas e inconvenientes que eventualmente
puedan surgir este correlación. Para lograr esto, primero se estudiarán los
aspectos generales de recurso de inconstitucionalidad, como el origen de
la denuncia constitucional y su desarrollo en Brasil, la controversia sobre
su estatuto jurídico, su objeto y su legitimidad activa y pasiva. Posteriormente, tenemos la intención de estudiar el efecto de unión y su tratamiento legal en el concentrado y el control difuso de la constitucionalidad y su
interferencia en el recurso de inconstitucionalidad.
PALAVRAS-CHAVE:
Reclamação Constitucional. Efeito Vinculante. Controle de Constitucionalidade.
KEYWORDS:
Constitutional Complaint. Binding Effect. Control of Constitutionality. .
PALABRAS-CLAVE:
Reclamo Constitucional. Efecto obligatorio. Revision Judicial
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INTRODUÇÃO
Todo sistema, seja ele social, político, religioso, cultural ou normativo (este último que nos interessa principalmente para o presente estudo)
exigirá uma coerência de suas premissas e de seus predicados. A análise
isolada e individualizada de enunciados normativos, dentro de um sistema normativo que exige a irradiação de valores em todos os atos legislativos, jurisdicionais e administrativos ocorridos sob a exige da atual ordem
constitucional, já não é mais possível.
Neste sentido, a compreensão da coerência sistêmica de todo o ordenamento jurídico (de todo sistema de elaboração e aplicação dos enunciados normativos) apresenta-se fundamental no presente contexto da Teoria Geral do Direito, em que vemos uma maior dependência e amarras,
não somente de cunho formal/legislativo mas de cunho axiológico, entre
as normas de hierarquia superior e as normas de hierarquia inferior.
Diante dessa ânsia pela manutenção da ordem constitucional e da
coerência do sistema jurídico valorativo, surgem instrumentos processuais que visam manter uma homogeneidade e racionalidade das decisões
anteriormente proferidas, apresentando tais decisões efeito vinculante.
A Constituição Federal de 1988, visando justamente manter essa
coerência do sistema jurídico e da ordem constitucional, adota o sistema
misto de controle de constitucionalidade. Desta forma, o controle judicial
pode ser efetivado por meio da forma difusa ou por meio da forma concentrada.
O controle difuso também conhecido como sistema norte americano de controle, surgiu, em 1803, por um juiz chamado John Marshall no
famoso caso Marbury v. Madison e foi consagrado no direito brasileiro a
partir da Constituição Republicana de 1891.
Este controle pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal e ocorre no âmbito de um caso concreto, cuja à pretensão é deduzida em juízo
por meio de um processo constitucional subjetivo. A finalidade principal
é a declaração de direitos e não a constitucionalidade da norma, por isso,
a causa de pedir é a inconstitucionalidade e o pedido é a proteção do direito. A inconstitucionalidade somente será tratada na fundamentação da
decisão, posto ser uma questão incidental.
O controle concentrado também conhecido como sistema austríaco
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ou europeu, surgiu em 1.920 e foi criado por Hans Kelsen, ministro de
guerra há época. Esse sistema foi incorporado na Constituição Austríaca
de 1.920 e foi introduzido no direito brasileiro apenas pela Emenda Constitucional n. 16/65 na Constituição de 1946.
Este controle apenas pode ser realizado por um tribunal. Se o parâmetro utilizado for a Constituição Federal, o único órgão que poderá
desenvolver o controle concentrado será o Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, se o parâmetro for a Constituição do Estado, somente o
Tribunal de Justiça terá competência para exercê-lo. É desenvolvido por
meio de um processo constitucional objetivo, cuja finalidade é proteger a
ordem constitucional objetiva e não direitos subjetivos como no controle
difuso. Não possui partes formais, mas legitimados e o pedido é a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato
normativo de forma abstratamente considerada.
O controle concentrado abstrato é desenvolvido por meio da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ou, ainda, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental.
O efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado abstrato de normas foi conferido, inicialmente, pela Emenda
Constitucional n. 3/93 que, acrescentou o §2° do art. 102 da Constituição Federal, estabelecendo este efeito apenas para a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC). Posteriormente, este efeito foi ampliado para
as medidas cautelares de ADC e para a Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 10, §3° da Lei 9.882/99).
O Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental na Reclamação
1.880/SP3
decidiu que a expansão do efeito vinculante por essas leis era
n.
constitucional. Por outro lado, há divergências quanto à possibilidade de
conceder efeito vinculante à decisão que indefere cautelar em Ação Direta
de Inconstitucionalidade, prova disso é a Reclamação n. 2.8104 em que os
Ministros são divergentes em seus votos.
Problema de inegável relevo é saber quais são os limites objetivos
desse efeito vinculante, ou seja, se este efeito está adstrito à parte dispositiva da decisão ou se ele se estende também aos fundamentos determinantes, ou, ainda, se abrange as considerações marginais, acessórias (obter
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dicta). Outra questão interessante é saber como se desenvolve esta técnica
no âmbito do controle concentrado e difuso de constitucionalidade.
Há o entendimento de que os fundamentos determinantes sobre a
interpretação da Constituição devem ser observados nos demais casos
futuros, já que correspondem aos motivos que levaram o tribunal a considerar a lei inconstitucional (ratio decidendi)5. Por outro lado, há corrente
doutrinária que sustenta que o efeito vinculante se limita à parte dispositiva da decisão, não admitindo qualquer diferença entre o efeito vinculante
e a coisa julgada (art. 469 do Código de Processo Civil).
A adoção de uma ou outra posição acarreta importantes implicações
práticas, sobretudo no campo da reclamação constitucional, já que o desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza o uso do referido instituto, que tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Não
obstante a importância, o tema é precariamente abordado pelos manuais
tradicionais de processo civil e de direito constitucional.
É certo que, conferir efeito vinculante aos fundamentos que levaram
a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de decisões proferidas no
âmbito do controle concentrado e difuso de constitucionalidade aumentaria ainda mais o número de reclamações constitucionais no âmbito dos
Tribunais Superiores. Entretanto, este critério puramente numérico não
pode servir de obstáculo para impedir o ajuizamento de reclamação constitucional fundamentada no desrespeito ao motivo determinante e vinculante de uma decisão, muito pelo contrário, o aumento de decisões que
aprecia questões constitucionais exige um instrumento que garanta a sua
vinculação justamente para manter a ordem e a coerência constitucional.
É preciso analisar cuidadosamente o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do assunto. Verificar qual é o tratamento dado
pela doutrina e jurisprudência para, só depois, chegar-se a uma conclusão.
Ressalva-se que o tema é bastante amplo, não existindo a pretensão de
esgotar toda a matéria, mas efetuar a abordagem dos principais aspectos
que envolvem este tema tão polêmico e em voga nas discussões jurídicas,
o que aponta, desde já, a relevância da pesquisa desenvolvida.
1 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA
A primeira manifestação do instituto da reclamação foi no Direi-
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to Romano, na forma de impugnação denominada suplicatio, que tinha
cabimento apenas diante das decisões irrecorríveis e permitia que a parte levasse ao conhecimento do Imperador as irregularidades processuais
praticadas pelos magistrados. Era o instrumento adequado para corrigir
erros procedimentais, de forma a evitar problemas formais durante o trâmite processual6.
Instrumento semelhante, denominado “agravo de ordenação não
guardada” foi contemplado pelas Ordenações Filipinas (Livro III, título
XX, § 46). Posteriormente, no âmbito do regulamento 737 de 1850 foi
denominado como “agravo por dano irreparável”7.
No ano de 1957 a reclamação foi aprovada e incorporada no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no Título II, Capítulo V-“A”.
Vale ressaltar que, antes desta incorporação a reclamação já era aplicada
em sede jurisprudencial.
Fredie Didier Júnior também entende que a reclamação constitucional nasceu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por meio do
princípio dos poderes implícitos8. Afirma que os poderes implícitos são
necessários para dar executoriedade aos poderes explícitos. “Tendo os tribunais o poder explícito de julgar, têm o poder implícito de dar efetividade às próprias decisões e o de defender a própria competência”9.
A Constituição Federal de 1967 autorizou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer a disciplina processual dos processos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno, o
que acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, já que
fundamentada em dispositivo constitucional10.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o instituto adquiriu
status de competência constitucional11, tendo por objetivo a preservação
da competência dos Tribunais Superiores e garantia da autoridade de suas
decisões12.
A Lei n. 8.038/90 que estabelece normas procedimentais para os processos ajuizados perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça também trata do procedimento da reclamação constitucional,
repetindo o tratamento dado pelos respectivos regimentos internos.
Após a edição do art. 103-A, §3°, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o referido instituto também passou a servir de instrumento para garantir a autoridade de súmula vinculante.
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Gaio Júnior ensina que “este mecanismo processual atua, fundamentadamente, frente à tutela de dois princípios processuais de intensa índole
constitucional: o do juiz natural e o da efetividade das decisões judiciais”13.
Desta forma, a reclamação constitucional passou a ser perfeitamente
admitida no cenário processo-constitucional brasileiro e sua evolução demonstra uma ampliação em suas funções, prova disso, é a tese da eficácia
vinculante dos motivos determinantes da decisão proferida em controle
abstrato de constitucionalidade, que já tem sido acolhida em alguns julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal.
2 NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO
Há intensa divergência quanto à natureza jurídica da reclamação
constitucional, inexistindo unanimidade entre os juristas, prova disso, é o
voto do Ministro Amaral Santos, na Reclamação de 1970 em que ressaltou
que “até hoje, ao que me consta, não houve deliberação assente deste E.
Tribunal, quanto a natureza jurídica da reclamação”14.
O Ministro Amaral Santos, no julgado acima mencionado, ainda
manifestou a seguinte indagação “a reclamação é ação ou recurso?”.
O Superior Tribunal de Justiça sustenta ser a reclamação constitucional um incidente processual, sob o argumento de que não há a formação de uma nova relação jurídica processual. Afirma ser mero incidente
processual em que se busca garantir a autoridade da decisão proferida no
curso do processo ou preservar a competência do tribunal.
Neste sentido é o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE JULGADO
DESTA CORTE IMPUGNADO VIA RECUSO PARA O
STF: ADMISSIBILIDADE. DESRESPEITO AO ACÓRDÃO
DESTE TRIBUNAL POR PARTE DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
[...]
IV – É vedada a condenação em verba de patrocínio na reclamação. A reclamação é apenas um incidente processual. Não
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dá ensejo à formação de uma nova relação jurídica-processual, tendo em vista a inexistência de citação do reclamado
para se defender. Trata-se de mero incidente, através do qual
se busca preservar a autoridade da decisão proferida no processo, bem como a competência da corte superior a quem
cabe julgar determinado recurso interposto no processo.
V – Reclamação julgada parcialmente procedente, sem
imposição de condenação em honorários advocatícios15.
Em meio essa imensa controvérsia, interessante é o pensamento de
Ada Pelegrine Grinover16:
[...] não se trata de ação, uma vez que não se vai rediscutir a
causa com um terceiro; não se trata de recurso, pois a relação processual já está encerrada, nem se pretende reformar a
decisão, mas antes garanti-la; não se trata de incidente processual, porquanto o processo já se encerrou. Cuida-se simplesmente de postular perante o próprio órgão que proferiu
uma decisão o seu exato e integral cumprimento.
Apesar dos diversos entendimentos, o Supremo Tribunal Federal entende que a reclamação constitucional se enquadra no âmbito do direito
de petição, previsto no art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição
Federal. Neste sentido é a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.480/PB.
Vejamos:
Em informações prestadas a destempo, o Presidente do Tribunal de Justiça reafirmou a constitucionalidade do dispositivo questionado, acrescendo que a reclamação, ao invés de
usurpar a função legislativa da União, garante efetividade ao
direito de petição previsto no art. 5°, XXXIV, a, da Constituição Federal. (grifo nosso)17.
Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha18 não concordam com a inclusão da reclamação constitucional no âmbito do direito
de petição, pois entendem que o exercício deste direito implica em uma
atividade administrativa, o que não combina com a essência do instituto
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jurídico.
Verifica-se, pois, que a controvérsia a respeito da natureza da reclamação constitucional está longe de se chegar ao fim. Apesar disso, diante
das argumentações ora apresentas, verifica-se que o melhor entendimento
é o que enquadra a reclamação constitucional como direito de petição
previsto no art. 5°, inciso XXX, já que representa um instrumento de defesa que dispõe qualquer pessoa para defender a legalidade constitucional.
Assim, uma vez adotado este posicionamento é razoável que haja
conexão entre a natureza do instituto e os seus efeitos, sob pena de desvirtuar conceitos básicos do processo civil.
3 OBJETO E CABIMENTO
O objeto da reclamação constitucional é o pedido que se pretende
obter por meio da prestação da tutela jurisdicional, o qual pode ser a preservação da competência do tribunal; a garantia da autoridade das decisões do tribunal e, por fim, a aplicação de súmula vinculante.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm
competência originária para processar e julgar as reclamações a fim de
preservar suas competências19. Os artigos 102 e 105 da Constituição Federal estabelecem o âmbito de competência desses tribunais, que não se
esgota apenas nestes dispositivos, já que existem outros cuja inobservância também enseja o uso da reclamação por usurpação de competência, a
exemplo do art. 53, §1º da Constituição Federal.
Vale ressaltar a possibilidade de cabimento da reclamação constitucional para preservar a competência do Tribunal mesmo quando o ato
usurpador de competência for praticado por autoridade administrativa,
de forma a demonstrar que não existe restrição apenas a atos de autoridade judiciária. Neste sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Reclamação. Inquéritos policiais. Desembargador.
Superior Tribunal de Justiça. Competência.
I - Figurando Desembargador de Tribunal Estadual como investigado em inquéritos policiais, o pedido de avocação dos
mencionados procedimentos se impõe, a fim de preservar-se
a competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105,
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I, “a”).
II - Reclamação conhecida e julgada procedente20.
A reclamação constitucional também pode ser utilizada para dar
efetividade e, assim, garantir a autoridade das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. É exatamente neste ponto que o estudo do efeito vinculante das decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de
Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) se mostra importante, pois a sua extensão terá interferência nas
hipóteses de cabimento da reclamação, sendo, inclusive, esta a questão
principal do presente estudo.
Outrossim, o art. 103-A, §3° da Constituição, fruto da Emenda
Constitucional n. 45/2004 estabeleceu a possibilidade de se interpor reclamação constitucional quando houver ação ou omissão, administrativo ou
judicial que contrarie, negue vigência ou aplique indevidamente súmula
vinculante.
O art. 7º, §1°, da Lei n. 11.417/2006 exige-se o esgotamento das vias
administrativas como requisito para a interposição da reclamação contra
ato ou omissão de autoridade administrativa que descumpra súmula vinculante. Ou seja, o uso da reclamação só será admitido, segundo se infere
de tal dispositivo legal, uma vez esgotadas as vias administrativas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar procedente a reclamação
constitucional, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da
súmula vinculante a depender do caso concreto21.
Importante ressaltar o não cabimento da reclamação constitucional
por violação a súmula “tradicional” do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, já que essas súmulas apenas demonstram o
entendimento jurisprudencial dominante do Tribunal, sendo desprovidas
de efeito vinculante22 . Neste sentido é o julgado:
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRU-
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DÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN.,
DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis
para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na Súmula
da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal
(“Súmula Tradicional”). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do
art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento23.
Por fim, cumpre consignar o não cabimento da reclamação como
sucedâneo de recurso ou ação impugnativa bem como contra ato judicial
transitado em julgado, nos termos da Súmula n. 734 do STF.
4 LEGITIMIDADE
Inicialmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade ativa para a propositura da reclamação constitucional
no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade era restrito às
pessoas com legitimação para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental24.
Entretanto, houve sensível alteração jurisprudencial no tocante á interpretação da expressão “parte interessada” constante do art. 13, da Lei n.
8.038/90, de forma a ampliar a legitimação ativa referente ás reclamações
constitucionais fundadas em decisões proferidas em processo objetivo
de fiscalização normativa abstrata. O Supremo Tribunal Federal passou a
considerar como legitimado ativo qualquer pessoa prejudicada pelo descumprimento do efeito vinculante das decisões proferidas por este Tribunal. Neste sentido:
[...] 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad
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causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do
Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei
8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado25.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal tem interpretado restritivamente a legitimidade ativa referente a reclamação constitucional para
preservar a eficácia da decisão proferida em processo de índole subjetiva,
a fim de admitir como reclamante somente quem foi parte no processo
originário e o terceiro juridicamente interessado. Neste sentido é o julgado referente à Reclamação n. 11309/SP:
[...] Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada
ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida
em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante
não figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. “[...] Não cabe reclamação por suposta
ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante”.26
Apesar do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acima abordado, o estudo da extensão do efeito vinculante no controle difuso acarreta implicações práticas no âmbito da legitimidade ativa
da reclamação constitucional, ponto que será abordado mais adiante.
Importante ressaltar a legitimidade ativa do Ministério Público para
propor a reclamação constitucional27, inclusive do Ministério Público Estadual28.
A legitimidade passiva da reclamação constitucional é de simples
compreensão, pois caberá a autoridade jurisdicional ou administrativa
que praticar o ato que dá azo ao cabimento da medida29.
5 A COISA JULGADA, A EFICÁCIA ERGA OMNES E O EFEITO
VINCULANTE
Para melhor compreensão da sistemática do efeito vinculante é im-
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prescindível estabelecer diferenças entre coisa julgada, eficácia erga omnes e efeito vinculante, características inerentes a Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental.
Fredie Didier Júnior30 ensina que “[...] esgotados ou não utilizados
adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então a coisa julgada”.
[...] entendemos que a coisa julgada é um efeito jurídico (uma
situação jurídica, portanto) que nasce a partir do advento de
um fato jurídico composto consistente na prolação de uma
decisão jurisdicional sobre o mérito (objeto litigioso), fundada em cognição exauriente, que se tornou inimpugnável
no processo em que foi proferida. E este efeito jurídico (coisa julgada) é, exatamente, a imutabilidade do conteúdo do
dispositivo da decisão, da norma jurídica individualizada ali
contida. A decisão judicial, neste ponto, é apenas um dos fatos que compõe o suporte fático para a ocorrência da coisa
julgada, que, portanto, não é um seu efeito.31
As decisões de mérito proferidas no controle abstrato de constitucionalidade produzem coisa julgada formal e material. Por este motivo, o
entendimento contido na parte dispositiva do acórdão não pode ser impugnado no mesmo e nem em outro processo.
Antônio Moreira Maués e Breno Baía Magalhães32 demonstram que
a eficácia erga omnes é um dos efeitos da coisa julgada no controle concentrado de constitucionalidade.
Quanto à sujeição à coisa julgada, ou seus limites subjetivos,
podemos afirmar que, em regra, limita-se às partes que participaram da demanda (art. 472 do CPC). Contudo, o ordenamento, em leis especiais, determina a eficácia subjetiva da
coisa julgada a todos, ou seja, até aos que não participaram
da demanda. A possibilidade de atribuição a todos dos efeitos da decisão da coisa julgada, ou seja, da sua parte dispositiva, depende de disposição legislativa. Desta forma, a eficácia erga omnes é um dos efeitos da coisa julgada no controle
concentrado de constitucionalidade, estendendo seus efeitos
a todas as pessoas que não participaram do processo. Luis
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Roberto Barroso (2006, p.176) lembra que, no controle concentrado, a eficácia erga omnes da coisa julgada opera em
função da legitimação extraordinária prevista pela lei, que
considera os legitimados a propor à ação como substitutos
processuais dos autores da demanda, que neste caso específico, seria a sociedade na defesa do ordenamento jurídico e da
higidez constitucional.
Outrossim, o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de
controle abstrato de normas foi referido pelo do projeto de Emenda à
Constituição apresentado pelo deputado Roberto Campos (Projeto de
Emenda Constitucional n. 130/92). O projeto distinguia o efeito vinculante da eficácia erga omnes.
Esse projeto de emenda apresentado pelo deputado inspirou a Emenda Constitucional n. 3/93 que, acrescentou o §2° do art. 102 da Constituição Federal, estabelecendo este efeito apenas para a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC). Posteriormente, este efeito foi ampliado para
as medidas cautelares de ADC e para a Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 10, §3° da Lei 9.882/99).
O Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental na Reclamação
n. 1.880/SP decidiu que a expansão do efeito vinculante para essas leis era
constitucional. Por outro lado, há divergências quanto à possibilidade de
conceder efeito vinculante à decisão que indefere cautelar em Ação Direta
de Inconstitucionalidade, prova disso, é a Reclamação n. 2.810 em que os
ministros são divergentes em seus votos.
Feitas essas considerações, importante ressaltar a diferença entre
eficácia erga omnes e efeito vinculante. Gilmar Ferreira Mendes entende
que apesar de serem institutos afins devem ser tratados de forma distinta,
pois o efeito contra todos recai apenas sobre o dispositivo, enquanto que
a força vinculante incide não apenas á parte dispositiva da decisão, mas
também aos fundamentos ou motivos determinantes.
Desta forma, constata-se que o efeito erga omnes decorre da coisa
julgada no controle de constitucionalidade e recai somente sobre o dispositivo da decisão, enquanto o efeito vinculante visa dar maior efetividade
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, recaindo não apenas sobre o dispositivo, mas também sobre os motivos determinantes.
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Entretanto, no Brasil, a atribuição do efeito vinculante para os motivos determinantes não é entendimento pacífico. Apesar da controvérsia,
certo é que a adoção de uma ou outra posição acarretará implicações no
âmbito de cabimento da reclamação constitucional.
Diante de tantas controvérsias, imprescindível é a analise da teoria
transcendental dos fundamentos determinantes e sua aplicação no âmbito
do controle concentrado e do controle difuso.
6 OS LIMITES DO EFEITO VINCULANTE NO CONTROLE
CONCENTRADO
O controle concentrado também conhecido como sistema austríaco
ou europeu, surgiu em 1920 e foi criado a pedido do governo austríaco
por Hans Kelsen. Esse sistema foi incorporado na Constituição Austríaca
de 1920 e foi introduzido no direito brasileiro apenas pela Emenda Constitucional n. 16/65 na Constituição de 1946.
Este controle apenas pode ser realizado por um tribunal. Se o parâmetro utilizado for a Constituição Federal, o único órgão que poderá
desenvolver o controle concentrado será o Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, se o parâmetro for a Constituição do Estado, somente o
tribunal de justiça terá competência para exercê-lo. É desenvolvido por
meio de um processo constitucional objetivo, cuja finalidade é proteger a
ordem constitucional objetiva e não direitos subjetivos como no controle
difuso. Não possui partes formais, mas legitimados e o pedido é a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato
normativo de forma abstratamente considerada.
O controle concentrado abstrato é desenvolvido por meio da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ou, ainda, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, que possuem efeito vinculante e erga omnes.
O efeito vinculante no âmbito do controle concentrado atinge apenas os demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Não atinge, pois, o
próprio Supremo Tribunal Federal, que poderá rever suas decisões e nem
tampouco, naturalmente, o Poder Legislativo.
Questão de inegável relevância é saber se o efeito vinculante das de-
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cisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade
também atinge os fundamentos determinantes da decisão.
Faz-se necessário, contudo, analisar a distinção entre obter dictum e
ratio decidendi.
Obter dictum consiste nos argumentos que são expostos apenas de passagem na motivação da decisão, consubstanciando juízos acessórios, provisórios, secundários, impressões ou
qualquer outro elemento que não tenha influência relevante
e substancial para a decisão.33
E segue:
A ratio decidendi – ou, para os norte-americanos, a holding
– são os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a
opção hermenêutica adotada na sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese jurídica
acolhida pelo órgão julgador no caso concreto.34
Segundo Lenza,35 a diferença entre obter dictum e ratio decidendi
é importante, pois se adotada a teoria transcendental dos motivos determinantes, o efeito vinculante incidiria apenas sobre a fundamentação essencial (ratio decidendi) e não sobre as coisas ditas de passagem (obter
dictum).
A referida teoria pretende atribuir efeito vinculante aos motivos que
deram origem a decisão de mérito no controle concentrado de constitucionalidade, transcendendo a parte dispositiva do acórdão.
No Brasil, não há unanimidade quanto à adoção da teoria dos motivos determinantes. Existem julgados no Supremo Tribunal Federal que
adotam a referida teoria, a exemplo da Reclamação n. 1987/DF, que ressaltou a importância de se observar a exegese constitucional, ainda que a
ofensa se dê de forma oblíqua.36
Por outro lado, no julgamento da Reclamação n. 10604, o Supremo
Tribunal Federal afastou a teoria transcendental dos motivos determinantes. O ministro Ayres Brito fez referência à questão de ordem na Reclamação n. 4219, ocasião em que juntamente com mais cinco (5) ministros se
manifestou contra a referida teoria. Vejamos:
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[...] no julgamento da Rcl 4.219, esta nossa Corte retomou
a discussão quanto à aplicabilidade dessa mesma teoria da
“transcendência dos motivos determinantes”, oportunidade
em que deixei registrado que tal aplicabilidade implica prestígio máximo ao órgão de cúpula do Poder Judiciário e desprestígio igualmente superlativo aos órgãos da judicatura de
base, o que se contrapõe à essência mesma do regime democrático, que segue lógica inversa: a lógica da desconcentração
do poder decisório. Sabido que democracia é movimento ascendente do poder estatal, na medida em que opera de baixo
para cima, e nunca de cima para baixo. No mesmo sentido,
cinco ministros da Casa esposaram entendimento rechaçante
da adoção do transbordamento operacional da reclamação,
ora pretendido. Sem falar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já rejeitou, em diversas oportunidades, a tese
da eficácia vinculante dos motivos determinantes das suas
decisões (cf. Rcl 2.475-AgR, da relatoria do ministro Carlos
Velloso; Rcl 2.990-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda
Pertence; Rcl 4.448-AgR, da relatoria do ministro Ricardo
Lewandowski; Rcl 3.014, de minha própria relatoria).37
Verifica-se, pois, que ainda não existe posicionamento consolidado
no Supremo Tribunal Federal quanto à adoção da teoria transcendental
dos motivos determinantes. Não obstante a divergência, o entendimento
do ministro Celso de Mello exposto na Reclamação interposta na Medida Cautelar n. 2986/SE merece ser mencionado. Entende que a referida
teoria tem o objetivo de preservar em sua integralidade a força normativa
da Constituição Federal, resultante da supremacia formal e material das
normas constitucionais38.
As ações do controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de características peculiares, que as diferenciam das ações tradicionalmente reguladas pelo Código de Processo Civil. Dentre as várias
diferenças, a mais importante é que o processo constitucional de índole
objetiva tem a finalidade precípua de assegurar a proteção da ordem constitucional.
Exatamente por esta finalidade do controle concentrado de constitucionalidade é que entendemos coerente o argumento do ministro Celso
de Mello já mencionado acima e, consequentemente, pela aplicação da
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teoria transcendental dos motivos determinantes no âmbito do controle
concentrado/abstrato de constitucionalidade.
Desta forma, é perfeitamente possível a interposição da reclamação
constitucional por qualquer pessoa que tiver contra si uma decisão contraria da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista o efeito vinculante que recai,
inclusive, sob o fundamento determinante da decisão.
7 OS LIMITES DO EFEITO VINCULANTE NO CONTROLE DIFUSO
A decisão proferida no controle difuso de constitucionalidade atinge
tão somente as partes envolvidas no processo. Contudo, excepcionalmente, a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso poderá ter
efeitos erga omnes, se o Senado Federal editar uma resolução suspendendo, no todo ou em parte os efeitos da lei ou do ato normativo declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52, X
da Constituição Federal.
Entretanto, o ministro Gilmar Mendes tem defendido uma mutação
constitucional na interpretação do art. 52, X da Constituição Federal, de
forma que a resolução do Senado apenas passaria dar publicidade a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já teria efeito vinculante e erga
omnes ao ser proferida.
No Informativo n. 454 do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes:
Reputou ser legítimo entender que, atualmente, a fórmula
relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado há de
ter simples efeito de publicidade, ou seja, se o STF, em sede
de controle incidental, declarar, definitivamente, que a lei é
inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se
a comunicação àquela Casa legislativa para que publique a
decisão no Diário do Congresso. Concluiu, assim, que as decisões proferidas pelo juízo reclamado desrespeitaram a eficácia erga omnes que deve ser atribuída à decisão do STF no
HC 82959/SP. Após, pediu vista o Min. Eros Grau. Rcl 4335/
AC, rel. Min. Gilmar Mendes, 1º.2.2007. (Rcl-4335).39
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Esse novo papel do Senado Federal na suspensão da execução de
leis declaradas inconstitucionais de forma definitiva pela suprema corte
contribui para a aplicação da tese da transcendência dos motivos determinantes no controle difuso de constitucionalidade.
Percebe-se, atualmente, destacando-se dois importantes precedentes (o caso de Mira Estrela e a discussão sobre a constitucionalidade da “progressão de regime na lei dos crimes
hediondos”), uma nova tendência no STF a aplicar a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da
sentença (ratio decidendi) também para o controle difuso.40
Constata-se, pois, que parte da doutrina e alguns julgados do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 197.917/SP41 e Habeas Corpus n. 82959/SP42) tem atribuído efeito vinculante e erga omnes a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso pelo Supremo Tribunal
Federal, inclusive sobre os motivos determinantes da decisão.
Por outro lado, há entendimento contrário à aplicação da referida
teoria no controle difuso. Neste sentido é a posição de Lenza43:
[...] na medida em que a análise da constitucionalidade da
lei no controle difuso pelo STF não produz efeito vinculante, parece que somente mediante necessária reforma constitucional (modificando o art. 52, X, e a regra do art. 97) é
que seria possível assegurar a constitucionalidade dessa nova
tendência – repita-se, bastante “atraente” – da transcendência dos motivos determinantes no controle difuso, com caráter vinculante.
Apesar de existir maior resistência quanto à aplicação dos efeitos
vinculantes aos motivos determinantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso, tendo por argumentos favoráveis
os seguintes: a força normativa da Constituição; o princípio da supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários; o
Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da Constituição e seu interprete máximo e a dimensão política das decisões do Supremo Tribunal
Federal.
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Além desses importantes argumentos é evidente que essas decisões
percorrem todas as instâncias para, somente depois, serem proferidas, o
que demonstra serem questões bem amadurecidas, não havendo razão
para se atribuir efeito vinculante e erga omnes para as decisões em Ação
Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e deixar de
atribuir a decisão proferida no controle incidental pelo Supremo Tribunal
Federal.
Desta forma, admitindo o efeito vinculante e erga omnes, inclusive
sobre os motivos determinantes da decisão proferida em controle difuso
de constitucionalidade, o cabimento da reclamação constitucional seria
ampliado, admitindo sua interposição não apenas pelas pessoas que participaram do processo, como já demonstrado no item referente à legitimidade, mas por todos que tivessem contra si uma decisão contraria ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal manifestado em controle
incidental de constitucionalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desenvolvimento da presente pesquisa é possível observar
os reflexos que o efeito vinculante e a teoria transcendental dos motivos
determinantes produzem no âmbito do instituto jurídico da reclamação
constitucional, permitindo a manutenção e coerência da ordem constitucional e do sistema jurídico.
O efeito vinculante no controle concentrado de constitucionalidade
é facilmente aceito em decorrência da previsão legislativa do efeito vinculante e da eficácia erga omnes. Entretanto, a discussão é se esse efeito
recai apenas sobre a parte dispositiva ou também transcende os motivos
determinantes da decisão.
Apesar das divergentes posições doutrinárias e jurisprudências, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, não existe razão para deixar
de aplicar os fundamentos de uma decisão a outro caso semelhante, pelo
contrário, existem muitas vantagens, dentre elas, o respeito ao princípio
da igualdade, a preservação da força normativa da Constituição Federal
resultante da supremacia formal e matéria das normas constitucionais.
Além disso, o processo constitucional objetivo tem a finalidade de
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assegurar a higidez constitucional, o que certamente corrobora para a
adoção do entendimento de que o efeito vinculante também deve recair
sobre a ratio decidendi, ou seja, sobre os motivos que levaram a decidir de
determinada maneira.
Outrossim, há maior resistência quanto á atribuição do efeito vinculante às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle
difuso-incidental, o que é explicado pela sistemática deste tipo de controle
de constitucionalidade.
Todavia, acertadamente é o posicionamento do ministro Gilmar
Mendes, que tem defendido uma mutação constitucional na interpretação
do art. 52, X da Constituição Federal, de forma que a resolução do Senado
apenas passaria dar publicidade a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que já teria efeito vinculante e erga omnes ao ser prolatada.
O posicionamento do ministro não é amplamente aceito sendo, inclusive, alvo de várias críticas, sobretudo no tocante a violação da separação de poderes. Contudo, é inegável que a referida prática, ainda que
não aceita por alguns, vem sendo aplicada, de forma que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso são dotadas de
efeito vinculante e eficácia erga omnes antes mesmo de serem publicadas
pelo STF.
Ora, se este é o entendimento da Corte Superior, não pode a mesma obstar reclamações constitucionais ajuizadas antes da publicação de
resolução pelo Senado Federal. A questão é saber se este efeito vinculante
também recai sobre o fundamento determinante da decisão.
Não obstante as intensas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais existem diversos motivos para a adoção da teoria transcendental dos
motivos determinantes as decisões proferidas pelo tribunal constitucional
no âmbito do controle difuso-incidental de constitucionalidade, dentre
eles, a aplicação uniforme a todos os destinatários, o Supremo Tribunal
Federal como guardião da Constituição e seu interprete máximo e a força
normativa da Constituição.
Ademais, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no
controle difuso incidental são questões que já foram bem amadurecidas,
sobretudo porque já percorreram todas as instâncias para, apenas depois,
serem prolatadas.
O estudo dos limites objetivos do efeito vinculante produz importan-
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tes consequências práticas, como, por exemplo, a ampliação do cabimento
da reclamação constitucional, já que esta medida passa a ser cabível todas
as vezes que houver pronunciamento contrário aos fundamentos e ao dispositivo das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, seja em
controle difuso, seja em controle concentrado de constitucionalidade.
Além disso, amplia a legitimidade ativa, uma que a interposição da
reclamação passa a ser admitida não apenas pelas pessoas que participaram do processo, mas por todos que tiveram contra si uma decisão
contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em controle
incidental de constitucionalidade.
Há, no Brasil, certa resistência no tocante à admissão da teoria transcendental dos motivos determinantes. Contudo, parece que a não aceitação da referida tese está baseada no aumento do número de reclamações
constitucionais que a adoção pode acarretar, sendo desprovida de argumentações convincentes.
Apesar da preocupação com o aumento do número de reclamações,
tem-se admitido, de forma incoerente, a utilização do referido instituto
em relação a decisões de Turma Recursal contrárias à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A reclamação constitucional, como já abordado, não pode funcionar
de sucedâneo recursal e, por isso, se a intenção é diminuir a quantidade
de incidência deste instituto jurídico, melhor seria repensar a sua natureza
jurídica que, certamente, não é de sucedâneo recursal e não afastar a teoria transcendental dos motivos determinantes, que possui fundamentos
relevantes.
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RESUMO:
É válido afirmar que desde a antiguidade existiram diversos casos de omissão dos familiares em
relação às crianças, fenômeno denominado de negligência familiar. Em virtude disso, o artigo aborda a
posição dos infantes no ordenamento jurídico brasileiro através de uma perspectiva histórica, enfatiza as
mudanças ocorridas a partir da Doutrina da Proteção
Integral e estuda a atuação do Conselho Tutelar Região Leste no Município Campina Grande - PB frente
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a essa problemática. Ressalta que o município de Campina Grande trata
de forma ineficaz a negligência, devido à falta de empenho no combate às
causas que giram em torno desse problema.
ABSTRACT:
It is fair to say that from ancient times there have been several cases
of failure of the family in relation to children, called phenomenon of family neglect. As a result, the article discusses the position of the infants
in Brazilian legal system through a historical perspective, it emphasizes
the changes from the Integral Protection Doctrine and studies the performance of the Guardianship Eastern Region Council in the city Campina
Grande - PB regarding this matter. It points out that the city of Campina
Grande is inefficiently neglected due to lack of commitment to fighting
the causes that involve this issue.
RESUMEM:
Es justo decir que desde la antigüedad ha habido varios casos de
fracaso de la familia en relación con los niños, llamado fenómeno de
abandono de familia. Como resultado, el artículo discute la posición de
los recién nacidos en el ordenamiento jurídico brasileño a través de una
perspectiva histórica, se hace hincapié en los cambios de la Doctrina de
Protección Integral y estudia el desempeño del Consejo Región Oriental
Tutela en la ciudad de Campina Grande - PB adelante a esta problemático. Señala que la ciudad de Campina Grande es ineficiente abandono
debido a la falta de compromiso con la lucha contra las causas que giran
en torno a esta cuestión.
PALAVRAS–CHAVE:
Negligência familiar; Criança e Adolescente.
KEYWORDS:
Family Neglect; Children and Adolescents.
PALABRAS-CLAVE:
Familia negligencia; Niños y Adolescentes.
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da história do Brasil, foi reproduzido um modelo de estigmatização da infância, logo as crianças e os adolescentes sempre foram postos à margem da sociedade. Sendo concebidos como sujeitos
não detentores de direito, os infantes tornaram-se vulneráveis às agressões
dos mais fortes dentro da estrutura social, por não receberem proteção jurídico-governamental que reconhecesse sua condição de hipossuficiência,
do contrário foram classificados como adultos em miniatura.
Em razão da negligência da sociedade orquestrada pelo senso de
patrimonialismo, marcada pelo paradigma do patriarcado e da marginalização do menor, até nas experiências do modelo jurídico punitivo dos
Códigos de Menores foi afirmada a situação de exclusão dos infantes. Em
reação a esse cenário, a Constituição de 1988, estabeleceu institutos legais
que através de normas positivadas buscaram elencar o rol das garantias e
direitos infanto-juvenis.
Em consequência foram criadas também entidades públicas, como
os Conselhos Tutelares, encarregadas de zelar para o devido cumprimento
das medidas traçadas nas normas jurídicas. Atuando, assim, como mediadores entre o caso concreto de violação dos direitos infanto-juvenis e o
poder judiciário.
Todavia, mesmo com a implantação dos instrumentos jurídicos, são
nítidas as violações aos direitos infanto-juvenis, uma vez que além das
normas é necessário que as instituições sociais atuem em conjunto em
busca da proteção aos infantes. Tomando como exemplo o caso de Isabella Nardoni, uma criança de cinco anos de idade vítima de negligência
familiar, sendo assassinada pelo pai e pela madrasta, em março de 2008,
percebe-se que as crianças ainda encontram-se desamparadas.
Em detrimento dos casos de omissão dos pais para com os filhos,
nos quais os principais responsáveis pela proteção dos infantes violam
os seus direitos fundamentais, se tem como problemática: como procede
a atuação do Conselho Tutelar Região Leste do Município de Campina
Grande-PB como instrumento jurídico-político de proteção infanto-juvenil frente à problemática da negligência familiar?
Nesse contexto, a temática desenvolvida neste trabalho é de grande
importância, pois, sob o prisma jurídico e sociológico, são apresentadas
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discussões acerca de um problema que ocorre com frequência e acaba
banalizado. Deveras, essa situação se procede mesmo com a existência de
um aparato legal que garante a proteção das crianças e adolescentes.
Nessa perspectiva, o objetivo geral deste estudo foi analisar a atuação
do Conselho Tutelar Região Leste como instrumento jurídico-político de
aplicação das medidas infanto-juvenil conforme o ECA, em sede de casos
de displicência familiar em Campina Grande-PB. Para isso, almejamos
como objetivos específicos descrever os principais dispositivos e instituições de tutela dos direitos infanto-juvenis e conhecer a realidade da negligência familiar no município de Campina Grande a partir de um dos
quatro conselhos tutelares da cidade.
Para viabilização desta pesquisa foi utilizada a pesquisa descritiva
quanto aos objetivos, e pesquisa bibliográfica quanto aos procedimentos,
amparada nos teóricos que abordam os direitos e garantias das crianças
e dos adolescentes, como, Fonseca (2011), Passeti (2002) e Firmo (2005).
Foi realizada também uma pesquisa baseada na observação direta, na
qual através de uma visita in loco foram coletados dados sobre como se dá
a real atuação do Conselho Tutelar Região Leste- Campina Grande.
O método científico aplicado foi o dedutivo a partir de uma abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez que é feita uma reflexão sobre
a problemática da negligência familiar, a partir da exploração de dados.
O procedimento de coleta e análise dos dados foi realizado através
de artigos científicos. Os dados estatísticos foram abordados a partir da
monografia Sistema de Garantia de Direitos para a Criança e o Adolescente: Análise a partir do Conselho Tutelar Região Leste do Município de
Campina Grande- Paraíba, de Silva (2012), que apresenta as demandas
do Conselho Tutelar da região supracitada de janeiro de 2011 a janeiro de
2012, e com base no levantamento dos registros do Conselho Tutelar da
região em análise no período de 2011 a 2014.
1 A TUTELA INFANTO-JUVENIL E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL: A IMPORTÂNCIA DA ASSITÊNCIA FAMILIAR
Para compreender o atual arcabouço legislativo de proteção aos
direitos da criança e do adolescente se faz necessário, em um primeiro
momento, analisar a forma com que esses foram concebidos pela socie-

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

73

dade ao decorrer dos tempos. Visto que, uma vez o ordenamento jurídico
tendo origem nos fatos sociais, é fundamental a sua compreensão histórica para que se evite o retrocesso das conquistas alcançadas.
As crianças e os adolescentes têm uma trajetória de exclusão da
tutela jurídica no âmbito mundial. Nessa perspectiva, Ferry (apud FONSECA, 2011, p. 3) aponta que até a Idade Média não havia ao menos a
concepção do que seria a infância, o que gerou um tratamento jurídico
igualitário para crianças e adultos.
Seguindo o mesmo raciocínio de supressão, o ordenamento jurídico brasileiro em sua fase inicial, destinou-se, exclusivamente, às crianças e aos adolescentes delinquentes, sendo estes as crianças pobres e classificadas ainda como vítimas da desestrutura familiar. A pobreza, desta
forma, esteve categorizada como fato gerador da criminalidade infantil.
Nesse sentido, Passeti (2002, p. 348) afirma que eram as crianças
pobres que “Viviam carências culturais, psíquicas, sociais e econômicas
que se avolumavam e que as impeliam para a criminalidade tornando-se, em pouco tempo, delinquentes”. Dessa forma, os infantes pobres eram
considerados delinquentes, tendo por base a situação de negligência em
que se encontravam, seja ela social, econômica e/ou psíquica e eram alvo
do direito na perspectiva de punição.
A primeira legislação específica para tal temática foi o Código do
Menor (1927), Passeti (2002, p. 354) entende que este código destinou-se
aos menores com a visão estrita da delinquência, uma vez que o objetivo
era interná-los ou educá-los de maneira rígida para que voltassem ao convívio social.
Este cenário que concebe a criança e o adolescente com a visão
estrita do menor em situação irregular muda significativamente a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, promovida pela
ONU em 20 de novembro de 1989, que foi ratificada pelo Brasil através do
decreto nº 99.710/90.
A partir da Convenção e da Declaração dos Direitos da Criança,
as crianças e os adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos detentores de direitos em razão das suas necessidades de desenvolvimento psicossocial, físico e intelectual, sendo adotada a doutrina da proteção integral.
Tal doutrina visa fornecer aos infantes seus direitos, deveres e garantias de
forma conjunta por todo o ordenamento jurídico posto.
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Percebe-se, pois, que proteger de forma integral é dar atenção diferenciada à criança, rompendo com a igualdade puramente formal para estabelecer um sistema normativo que
se incline na busca pela igualdade material, por meio de um
tratamento desigual, privilegiado, à criança, assegurando-lhes a satisfação de suas necessidades básicas, tendo 1989
apud DUPRET, 2010, p. 29).
A proteção integral consiste em respeitar os direitos das crianças
e dos adolescentes de forma que garanta o seu desenvolvimento físico,
psíquico e social. É nítida a diferença entre a maneira com que os infantes
passaram a ser vistos a partir dessa doutrina, pois, tornaram-se sujeitos
dignos de proteção pelo Direito e não mais de exclusão, devido sua condição vulnerável na sociedade.
Nesse sentido, o princípio da proteção integral foi adotado no
nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 1988, visto que a sociedade ansiava por instrumentos legais que fossem capazes de garantir
a democracia. Nessa perspectiva, foi elaborado o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) em 1990 com base na Declaração dos Direitos da
Criança e no art. 227 da CF/88 que dá absoluta prioridade às crianças e
adolescentes:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e a jovem, com absoluta prioridade,
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 de
colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, descriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2012, p. 128).
Com base no artigo supracitado, a proposta do ECA foi mudar
literalmente o conceito de menor presente no ordenamento vigente. Tal
termo foi subdividido em criança e em adolescente, o direito não mais o
concebeu como menor delinquente, visto que além das punições aos atos
infracionais foram previstos direitos, garantias e uma série de medidas
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capazes de possibilitar o seu desenvolvimento físico, moral, espiritual e
intelectual.
A respeito disso Fonseca alude que
Afirma-se que com a expressão “Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente” tem-se referência a um conjunto de instrumentos jurídicos de caráter
nacional e internacional, que representa um salto qualitativo
e fundamental na consideração social da infância (FONSECA, 2011, p. 16).
É sabido dizer que a visão que passou a se dar as crianças e aos
adolescentes a partir da doutrina da Proteção Integral é que esses se apresentam como pessoas ainda em desenvolvimento, necessitadas de cuidados e proteção especiais não apenas em âmbito nacional, mas, em ordem
mundial. É o reconhecimento da condição hipossuficiente das crianças
perante a sociedade, merecendo atenção específica do Direito uma vez
que estão em fase de construção da sua condição humana.
Ante ao cenário acima relatado, o art. 6º do ECA inseriu no ordenamento jurídico brasileiro, o Princípio da Prevalência do Interesse do
Menor. Este dispositivo designa que para a aplicação da norma jurídica,
devem ser levados em consideração os fins sociais que irá se destinar, os
direitos gerais e individuais e a sua condição de pessoa em desenvolvimento.
É necessário ressaltar que no antigo Código do Menor, os incumbidos de resolver as questões relacionadas aos infantes, eram as autoridades públicas, sendo estas: os magistrados, promotores, delegados e os
comissários. A Carta Magna de 88 inovou no supracitado artigo, uma vez
que assegura a proteção aos direitos da infância e da juventude por parte
de diversos segmentos sociais, sendo solidariamente responsáveis a família, a comunidade, a sociedade e o poder público.
Tal proteção é imposta primordialmente a família, pois, o ambiente
familiar é o meio capaz de influenciar de maneira substancial no desenvolvimento da criança. Os pais passam a ser considerados os responsáveis
pela formação física e moral do ser que está em desenvolvimento. Como é
muito bem explícito por Fonseca
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Os primeiros deveres para com as crianças e adolescentes
impõem-se à família, como sói acontecer. Tendo em vista as
relações genéticas e jurídicas entre pais e filhos, que são expostas e reguladas em um grande feixe de direitos e deveres
a que chamamos de poder familiar (FONSECA, 2011, p.20).
Depreende-se, que a família é a primeira instituição de relação
social que a criança tem contato e que o relacionamento emocional desta
com os pais será responsável pela sua futura atuação na sociedade. Uma
vez que esse relacionamento emocional reflete na formação da autoestima
da criança, sendo fator substancial para sua formação psíquica.
Na perspectiva de expansão dos responsáveis pelos direitos infanto-juvenis, o ECA nos arts. 88 inciso II, 134 e 139 estabeleceu que cada
município deve criar ao menos uma instituição responsável por fiscalizar
o devido cumprimento dos direitos assegurados, sendo estas instituições
denominadas de Conselhos Tutelares.
O regimento cognominado ECA, apresenta no título V, livro II,
cinco capítulos sobre a criação do conselho tutelar, suas atribuições, competências e funcionamento. A referida legislação preocupou-se em trazer
expressamente o conceito do conselho tutelar, no art. 131, abaixo citado:
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
nesta Lei. (BRASIL, 2014, p. 951)
Nesse sentido, tal órgão é visualizado como uma instituição formada por pessoas escolhidas pela sociedade, com o intuito de conferir ao
município a possibilidade de tomar providências concretas, destinadas à
tutela de direitos individuais de crianças e adolescentes. Contudo esse é
caracterizado como órgão administrativo, pelo fato de possuir o poder
de auto executividade, sendo permanente, uma vez que sua ação é continuada e ininterrupta e autônoma por atuar independente das atribuições
contidas no estatuto.
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A proposta constitucional de municipalização significa que
a união e estado abrem mão da parcela de poder correspondente as questões pertinentes a realidade local, permitindo
ao município viver o exercício de direitos e deveres públicos para com as crianças e adolescentes. (PEREIRA, 2007 p.
1.035)
Em vista disso, a lei municipal que dispor sobre a criação do conselho tutelar definirá o seu horário de funcionamento, os recursos necessários, o local do estabelecimento e a forma de ingresso dos conselheiros
(art. 134 ECA). É sabido dizer que é exigido idoneidade moral ao conselheiro e que sua falta é causa para impugnação e até cassação deste por
decisão administrativa ou judicial.
Cada conselho será composto por cinco membros, para que não
se transforme em órgão grande e burocrático (Art. 132 ECA). A duração
do mandato do conselheiro é de três anos, sendo permitida uma recondução, só podendo candidatar-se novamente passados três anos de findadas
suas atividades, e esse não poderá possuir qualquer vínculo trabalhista
com o município. Fica ainda a critério do legislador municipal elencar
mais requisitos para a eleição do conselheiro.
Desta forma, o conselho tutelar é um órgão autônomo que exerce
a fiscalização ao cumprimento dos direitos assegurados pelo ECA. Sua
importância se dá ao fato de que é a instituição de proteção às crianças e
adolescentes que mais se aproxima do caso concreto de violação aos direitos. Possui ainda o poder de estabelecer vínculos entre o poder público, a
família e a comunidade em busca de uma estrutura social capaz de assegurar o reconhecimento dos infantes como sujeitos de detentores de direito.
2 RADIOGRAFIA DA REALIDADE DA NEGLIGÊNCIA FAMILIAR NO BRASIL
Diante da evolução do ordenamento jurídico brasileiro em relação
à proteção das crianças e dos adolescentes, um fato chama atenção: o aumento da violação aos direitos dos infantes nas últimas décadas. É necessário indagar o porquê desse significativo aumento, uma vez que existe
todo um aparato jurídico-governamental e a previsão de políticas públicas
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em conjunto com a sociedade que garante proteção as crianças.
A negligência familiar é um dos tipos de violação aos direitos dos infantes, em que a família como principal responsável constitucionalmente
por assegurar o cumprimento dos direitos das crianças passa a violá-los,
colocando estes a mercê da sorte. É uma situação grave que entra em choque com toda evolução do direito para pôr em prática a segurança das
crianças e dos adolescentes.
O Direito Brasileiro não apresenta um conceito para a negligência
familiar, ficando a cargo da doutrina abordá-lo. No minidicionário Aurélio, negligência significa desleixo, incúria, indolência. Negligência familiar é, desta forma, a omissão da família em face das obrigações que lhe
foram postas para com as crianças.
Segundo dados do Sistema de Informação para Infância e Adolescência– SIPIA (2014), de 01 de janeiro a 14 de outubro de 2014 ocorreram
645 casos de negligência familiar no Brasil, enquanto que no mesmo período do ano anterior foram 567. Outro dado impactante fornecido pelo
mesmo sistema é que, durante esse período, foi constatado que os principais violadores dos direitos relativos à convivência familiar são as mães
(3.231) e os pais (2.750).
Defronte deste cenário de contradição entre a previsão jurídica e
a realidade social Firmo (2005, p.186) aduz que “no ordenamento jurídico
brasileiro, não faltam normas prevendo responsabilização e punições aos
autores de tais delitos”. Apreende-se, dessa forma, que a raiz da problemática não está nas normas.
A negligência familiar pode se manifestar de diversas formas:
quando são negados os recursos financeiros necessários (abandono material), quando o menor é entregue a pessoa que o colocará em risco moral
ou material (entrega de filho menor a pessoa inidônea), quando lhe é negado o vínculo emocional paternal (abandono emocional) etc.
Em face dos altos índices de negligência familiar e das formas
com que esta se apresenta, o advogado Ariel de Castro Alves, membro
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São
Paulo afirma que “a partir do momento em que os pais são reiteradamente
negligentes com os filhos, abre-se um caminho para agressões, castigos
imoderados, abusos sexuais e até assassinatos” (ALVES, 2014).
Percebe-se que a negligência familiar é o ponto de partida que
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ocasiona violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, de forma
que se faz necessário buscar suas raízes, a fim de eliminar essas atitudes
cruéis na sociedade.
Selma Maria Carmon, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Brasília, ressalta as atrocidades que são cometidas contra os
infantes caracterizando negligência familiar:
Geralmente as crianças são abandonadas em hospitais, paradas de ônibus, em portas de casas de estranhos, entre outros
lugares. Quanto aos maus-tratos, há pais que castigam os filhos queimando-os com água quente, ferro de passar roupa,
dando murros, surras com chicote ou fio (CARMON, 2014).
Há situações difíceis de identificar a ocorrência da negligência, como
os casos de abandono emocional em famílias ricas. Isto ocorre devido à
história do menor no ordenamento jurídico brasileiro, no qual criança
pobre sempre foi alvo do direito bem como suas famílias consideradas
desestruturadas financeiramente, já as famílias ricas e consequentemente
os infantes dessas famílias passaram despercebidos.
Essa circunstância reflete negativamente nos dias atuais, quando se
percebe que são raras as denúncias de abandono emocional em famílias
abastadas levadas ao poder judiciário, o que não condiz com os fatos sociais. O caso Isabele Nardoni e tantos outros só vêm a mostrar que as
crianças porque são ricas não estão imunes de serem violentadas.
É necessário evidenciar que a negligência familiar é considerada
crime pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo consubstanciada na
Constituição Federal, no ECA e no art. 133 do Código Penal.
Fundamentada na garantia Constitucional prevista no art. 227 da
Carta Magna, a legislação foi submetida a modificações em relação ao
direito da Criança e do adolescente, sendo necessária a elaboração de
normas que punissem os acusados de cometerem crimes desta natureza.
Nesse sentido, foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente, no
qual o art. 5º prevê:
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer
forma de negligência, descriminação, exploração, violência,
crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer aten-
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tado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais
(BRASIL, 2014, p. 935).
O artigo supracitado refere-se à proteção dos direitos fundamentais
dos infantes- juvenis, visto que, a violação destes pelos pais ou pelos responsáveis acarreta uma penalidade. Este fator é imprescindível à proteção
dos infantes, uma vez que é através da força coercitiva que o Estado faz
por onde os cidadãos cumprirem as leis.
No âmbito penal, a negligência familiar é referenciada no art. 133,
que aduz: “abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância
ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos.
Pena: detenção de 6 meses a 3 anos.”
O artigo citado trata acerca do abandono do incapaz, na qual a norma jurídica prevê que a consequência desse ato é a imposição de uma
pena que varia de 6 meses a 3 anos. Vale salientar que tal dispositivo não
se destina tão somente aos menores de dezoito anos, mas a todos aqueles
que o Código Civil considera incapaz.
Pode-se aduzir que órgãos como o Ministério Público e os Conselhos Tutelares são os responsáveis para que se faça a efetivação do que está
previsto na lei, sendo que os mesmos atuam de diferentes formas, mas que
se destinam ao mesmo fim.
Cabe ao Ministério Publico a proteção da infância e da juventude,
fundamentando-se no art. 227 da CF. e os Conselhos Tutelares, são órgãos
públicos municipais que zelam por crianças e adolescentes, que sofreram
ou foram ameaçadas, ou seja, tiveram seus direitos violados pelos seus
responsáveis.
É sabido dizer que o estado de abandono cria situações favoráveis
para o desvio da conduta da criança e do adolescente, proporcionando a
ocorrência de atitudes infracionais, e como consequência é a sociedade
que sofre com a negligência familiar. Visto que a família é a entidade responsável por transmitir os valores morais que são necessários para a convivência social e quando isto não ocorre, a estrutura psíquica da criança
fica abalada, perdendo a noção de certo e errado.
Nessa linha de raciocínio Forte aduz que:
Sendo a família, a primeira instituição socializadora da

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

81

criança, as interações afetivas construídas entre elas permitem que as figuras parentais exerçam certo controle sobre os
relacionamentos que a criança estabelece dentro ou fora do
âmbito familiar, assim ela desempenha como papel principal, a função de organizadora primária das relações sociais e
da sexualidade do menor. Além disso, elas constroem entre
si laços de dependência emocional que regulam o desenvolvimento das competências individuais, tanto a nível físico
e social quanto psicoafetivo e emocional dos componentes
desse sistema (FORTE, 1996 apud SANTANA 2013).
Dessa forma, a negligência familiar tem ligação direta com a questão
da discussão da criminalidade, tendo em vista que, quando um infante é
desamparado pela família nos aspectos necessários a sua subsistência, ele
tem a necessidade de obter meios capazes de prover a sua sobrevivência, e
o meio mais fácil aparentemente é cometer delitos. Tendo também o Estado responsabilidade nesse meio, pois, a constituição assegura assistência
aos desamparados, sendo o estado omisso nesse caso.
Percebe-se que o crime de abandono, além de infringir o direito das
crianças e dos adolescentes, acarreta na contribuição da formação de novos criminosos, pois “as crianças de hoje serão os adultos de amanhã”
segundo afirma Dourado, citado por Whitaker, “verificou-se que os impulsos anti-sociais de origem infantil permaneciam atuantes e da profundidade do inconsciente influenciavam, de certa forma, ideias e ações da
idade adulta” (DOURADO, 1965, p. 63).
Desse modo, a negligência familiar ocasiona um resultado negativo
perante a população, visto que, quando o responsável se omite em promover as necessidades básicas para o desenvolvimento da criança, esta
encontrará soluções disponíveis nas ruas, como moradias inadequadas e
irregulares, assaltos e dependências químicas.
3 ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO LESTE EM
CAMPINA GRANDE-PB EM SEDE DA NEGLIGÊNCIA FAMILIAR
Tendo em vista que a principal função do Conselho Tutelar é zelar
pelo efetivo atendimento das necessidades da Criança e do Adolescente, e
que este é detentor da comunicação de ocorrências, a atuação deste órgão

82

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

se dá em decorrência da violação e/ou ameaça aos direitos fundamentais
infanto-juvenis.
O município de Campina Grande conta com quatro conselhos tutelares, que funcionam desde o ano de 2009 na Rua Jiló Guedes nº39, Centro (Av. Canal) em tempo integral, de modo que estão dispostos 24hs ao
recebimento de denúncias. Cada conselho é composto por cinco conselheiros que são escolhidos pela comunidade, sendo o Conselho Tutelar
Região Leste responsável por trinta e cinco pontos da cidade.
Os conselheiros são remunerados pela prefeitura municipal, sendo
esta considerada a principal responsável pela manutenção do Conselho
Tutelar. Em detrimento desse fato, a verba utilizada para custear a estrutura física e os serviços prestados por tal órgão não é repassado em espécie,
mas, através de requerimentos que os conselheiros encaminham ao poder
público municipal através da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência
Social).
As denúncias aos casos de violação aos direitos dos infantes são
feitas através do disque 100, 123 ou através do número do próprio conselho, sendo esta última opção utilizada com menor frequência, devido
à falta de divulgação da mesma. Pode ainda ser feita presencialmente ou
por escrito, na qual a maioria é anônima e muitas são feitas pelos próprios
conselheiros.
O Estado da Paraíba não possui um banco de dados acerca das
denúncias de negligência familiar, o que impossibilita a compreensão de
como se encontra a real situação hoje. Mas, a partir da análise de documentos de registro das atividades e histórico do Conselho Leste é possível
aduzir que 100% dos casos levados ao Conselho Tutelar são de negligência
familiar, e em sua maioria são casos de abandono de incapaz.
Após ser realizada a denúncia, o conselho notifica os responsáveis
para que compareçam à sede do conselho tutelar a fim de que os conselheiros possam tomar as medidas cabíveis à solução do caso, através de
uma advertência ou termo de entrega e responsabilidade. Se a situação
voltar a se repetir, o conselho encaminha o caso ao ministério público
para que se inicie o processo judicial.
Um fato intrigante no processo de apuração dos casos de negligência familiar é que o conselho tutelar não tem competência para colocar
as crianças em abrigo, pois, essa função cabe apenas ao poder judiciário,
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como consta o art. 121, VII do ECA. Porém, há situações de caráter emergente em que as crianças precisam ficar na sede do conselho tutelar até
que se tomem as providências cabíveis.
No município de Campina Grande, frequentemente, crianças estão
nos sinais pedindo dinheiro, o que de imediato caracteriza o crime de
abandono material. O mais grave nesses casos é que há a ocorrência dos
chamados “aliciadores do sinal”, isto é, os próprios pais das crianças as
forçam a irem pedir, caso contrário irão sofrer maus tratos físicos.
A partir dessa constatação, a comunidade se pergunta: onde está
o conselho tutelar em face dos frequentes casos de negligência familiar?
De início é necessário abordar os problemas que os conselheiros enfrentam na apuração dos casos.
Conforme observação direta se constatou que o aspecto físico do
Conselho Tutelar Região Leste não condiz com as previsões do ECA. A
unidade conta com um único computador, que está em estado deteriorado e sem impressora; a linha telefônica é una para os quatro conselhos,
isso acarreta um congestionamento nas ligações. Ademais a ligação não é
gratuita, gerando um empecilho nas denúncias por telefone, uma vez que
nem todas as pessoas possuem recursos financeiros para tal.
A unidade não conta com o apoio de estagiários, o que causa morosidade no procedimento das denúncias, as paredes de todo o estabelecimento estão deterioradas, o teto com buracos, alguns dos banheiros encontram-se sem lâmpadas, algumas janelas quebradas, e ainda a estrutura
para acessibilidade de deficientes físicos é precária.
O Conselho Tutelar em tese deve funcionar em tempo integral
para maior disponibilidade de proteção aos infantes, devendo também
oferecer estrutura para abrigar os conselheiros no período noturno, o que
também não acontece. O estabelecimento dispõe de apenas três colchões
para serem partilhados entre os vigilantes e os conselheiros durante a noite.
Os processos são armazenados de forma arcaica, em um amontoado de papéis, uma vez que o conselho não possui um sistema computadorizado para o arquivamento das denúncias. Esse fato trás sérias consequências à apuração dos casos, visto que, por exemplo, é humanamente
impossível verificar a correlação entre os autores das infrações contra o
direito dos menores.
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As dificuldades que o referido conselho tutelar enfrenta não são
apenas em sua estrutura física, mas, também em seu aspecto psíquico de
enfrentamento à violência contra os infantes. A unidade está sem educador acerca de dois anos, também não dispõe de psicólogo e assistente
social. Em vista disso, uma sala lúdica do conselho encontra-se fechada,
por falta de profissionais para manuseá-la.
É válido ressaltar o distanciamento dos órgãos de proteção às
crianças e aos adolescentes. Conselho tutelar, ministério público, delegacias, juízes de direito, poderes públicos e comunidade não têm um programa de combate efetivo aos casos de negligência e muito menos dialogam
acerca de como está se dando o efetivo combate as violações aos direitos
das crianças.
O único programa que há entre o poder público e o conselho é o
RUANDA, que visa em pareceria com a SEMAS, os Conselhos Tutelares e
a Curadoria da Infância e do Adolescente, retirar as crianças das ruas de
Campina Grande e encaminhá-las aos responsáveis. Mas, tal programa é
ainda pequeno perante a quantidade de crianças que existem nas ruas da
cidade, uma vez que a equipe conta com 30 profissionais e há uma média
de 100 crianças ainda em estado de abandono (SILVA, 2014).
Devido à escassez de políticas públicas, o Conselho Leste encontra subsídio nas ONGs, que têm um papel de grande relevo nesse cenário.
Juntos procuram levar as crianças violentadas o apoio psicológico necessário, fornecer assistência às famílias, fazendo ponte com as escolas, enfim, é um tratamento em conjunto para com o infante e seu ambiente de
convívio.
Ficou constatado a partir da pesquisa por observação direta que
falta ainda conscientização da sociedade de que ela é responsável solidariamente com os outros entes para a proteção da criança e do adolescente.
Ademais, falta conscientização também de que o conselho tutelar tem a
função de ser mediador entre o caso de violação e o poder judiciário e não
é um órgão responsável por julgar, recolher crianças, prender infratores e
assim por diante.
Dessa forma, o Conselho deve atuar no combate às causas da negligência familiar e não na solução das consequências, visto que seu objetivo é atuar em conjunto com os outros órgãos existentes. É indispensável
a concepção da real função do conselho, a fim de que se evitem julgamen-
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tos pré-concebidos e que não são compatíveis com a realidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É sabido dizer que o fenômeno, que tem por característica a violação
dos direitos dos infantes por parte dos seus responsáveis, é denominando de negligência familiar. Diante dessa problemática, alguns dispositivos
legais foram implantados no ordenamento brasileiro com a finalidade de
proteger e garantir os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, como por
exemplo, o art. 227 da Constituição Federal e o ECA.
A entidade pública que é encarregada de zelar pela efetivação das
normas preexistentes nos dispositivos citados alhures é cognominada de
Conselho Tutelar. Em contrapartida a estes instrumentos de proteção, os
índices de casos de negligência familiar vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos, o que propiciou o desenvolvimento do estudo
em tela.
Nessa perspectiva, o Conselho Tutelar da Região Leste de Campina
Grande-PB foi posto em análise perante os casos de negligência familiar.
Desse modo, foi possível identificar de acordo com o objetivo geral do estudo, que a função do conselho tutelar em tela é prejudicada em decorrência de não existir aparatos essenciais como: computadores em bom estado,
diversas linhas telefônicas, para o recebimento das denúncias, apoio do
poder público e da sociedade, entre outras dificuldades.
Pode-se proferir que abordar um tema dessa magnitude requer a disponibilidade de um banco de dados acerca das denúncias feitas no Estado
da Paraíba, ferramenta esta que não foi auferida devido a sua inexistência.
Sendo assim, não foi possível disponibilizar dados exatos correspondentes ao município de Campina Grande- PB, prejudicando a realização dos
objetivos específicos que foram almejados.
Em vista das informações apresentadas, é plausível concluir que
para que ocorra uma diminuição significativa nos casos de negligência
familiar, é indispensável a participação concomitante da família, do poder
público, do judiciário, dos conselhos tutelares e da sociedade, pois são os
elementos que fornecem a efetiva concretização dos direitos contidos na
Doutrina da Proteção Integral.
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RESUMO:
Os direitos sociais consolidaram-se com a edificação do Welfare State, numa Europa acabada de sair
da segunda grande guerra, enquanto materializações
concretas da ideia de solidariedade. Destarte, podemos dizer que se consubstanciaram em factores de
equalização das assimetrias sociais, na medida em que
conferiam uma protecção estatal, aos cidadãos, perante os riscos a que o ser humano, pela sua natural fragilidade, se encontra sujeito.

1 Faculdade de Direito
da Universidade de
Coimbra

90

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

Com base no supra mencionado, procuraremos analisar as perspectivas que vislumbram aqueles direitos como investimentos e as que, pelo
contrário, os reduzem a meros custos. Centraremos a nossa reflexão crítica nesta última perspectiva, uma vez que a escassez de recursos origina a
incerteza e o risco da sua não efectivação.
ABSTRACT:
Social rights were consolidated with the building of the Welfare State, in a Europe recently out of the Second World War, as concrete embodiments of the idea of solidarity. Thus, we can say that social rights were
materialized in equalization factors of social inequalities, confering for
citizens a state protection relative at the risks to which human being, for
its natural fragility, it is subject.
Based on the mentioned, we will try to analyze the prospects that
looking those rights as investments and, on the contrary, the prospects
that reduce them to mere costs. We will center our critical reflection on
the latter perspective, since the lack of resources leads to the uncertainty
and to the risk of their non efectivation.
RESUMEN:
Los derechos sociales se consolidaran con la construcción del Estado
de bienestar, en una nueva Europa salída de la Segunda Guerra Mundial,
como realizaciones concretas de una idea de solidaridad. Por lo tanto, podemos decir que se materializó en factores de equiparación e superación
de las desigualdades sociales constituindo una protección del Estado, a los
ciudadanos, relativamente a riesgos a que los humanos, por su fragilidad
natural, se encontrón sometidos.
Con base en lo anterior, trataremos de analizar las perspectivas con
vista sobre los derechos sociales como inversiones y las que, por el contrario, os reducén a meros costos. Vamos a centrar nuestra reflexión crítica
sobre este último punto de vista, ya que la falta de recursos lleva a la incertidumbre y a el riesgo de non efectivación.
PALAVRAS-CHAVE:
direitos sociais; investimentos; custos; meritocracia; incerteza.
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1. A EVOLUÇÃO DA SOLIDARIEDADE ATÉ AO WELFARE
STATE : O NASCIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
Podemos encontrar as raízes dos direitos sociais numa ideia de
solidariedade. Uma solidariedade nascida nos primórdios da civilização
helénica e que se consolidou, em termos casuístico-privatísticos, na civilização romana – altura em que se passou a admitir a possibilidade de
extravasar a, até então, comum bilateralidade das declarações negociais
–, possibilitando, assim, o surgimento de mais do que um sujeito no lado
passivo das relações jurídicas (obligatio in solidum), e, consequentemente, promovendo uma ideia de solidariedade entre devedores, diminuindo o risco de incumprimento. Assim, mergulhados no pragmatismo que
miscigenou o ius com a actio (respectivamente accionada pela violação de
uma obligatio), definimos, de acordo com ANTUNES VARELA (2000, p.
751), que “uma obrigação é solidária, pelo seu lado passivo, quando o credor pode exigir a prestação integral de qualquer dos devedores e a prestação efectuada por um deles os libera a todos perante o credor comum”.
A solidariedade helénica era vislumbrada como um caminho para a
obtenção de um ‘bem comum’ e como o resultado de pertença ao espírito
de comunitas que cercava a polis. Segundo GUY HAARCHER (1993, p.
59), comunitarismo de que aqui falamos resulta da não atomização do individuo, difundindo-se num espírito holista. Deste modo, podemos dizer
que a solidariedade alimentava, aqui, esse caminho para o bem comum,
que mais não seria do que um projecto de felicidade colectiva.
Não obstante os méritos evolutivos até ao final das civilizações clássicas, a solidariedade encontrava-se, ainda, presa ao pragmatismo de uma
solidariedade puramente convencionada – que fugia àquele espírito universalista ou holista –, que nitidamente vigorou na civilização helénica.
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Destarte, podemos dizer que só no início da Idade Média – devido
ao desenvolvimento da filosofia cristã e ao papel fundamental que aquela religião desempenhou em termos de coesão cultural, após a queda do
Império Romano do Ocidente –, começamos a vislumbrar uma solidariedade caridosa. Uma caridade com raízes no catolicismo e que – seguindo
o pensamento de DELIUS, GATZEMEIER, SERTCAN e WUNSCHER
(2000, p. 21) –, se consolidou ao longo da Idade Média com os contributos
de SANTO AGOSTINHO e SÃO TOMÁS DE AQUINO.
Contudo, não nos parece que possamos dizer que estivéssemos, já,
perante um verdadeiro espírito de solidariedade. E dizemos isso pelo facto
de a caridade não constituir, no nosso entendimento, uma forma de fazer
o bem pelo bem do todo ou da colectividade havendo, na grande maioria
dos casos, a necessidade de receber o sentimento de gratidão de outrem
em troca. Em tom de crítica, vislumbramos a caridade cristã – não obstante o facto de não podermos negar a suma importância do seu papel na luta
contra a pobreza e na ajuda aos mais necessitados –, como um imperativo de ‘dever ser’ ético-religioso que, muitas vezes, descura o outro como
igual para o ver enquanto semelhante: uma caridade em que se encontra
um sentimento de superioridade moral no caminho para a perfectividade.
Deste modo, só com a difusão dos ideais da revolução francesa (liberte, egalité, fraternité) é que a solidariedade alcançou alguma expressão
horizontal, pela raiz do espírito de fraternidade não meramente altruísta, começando, então, a vislumbrar-se o próximo como pessoa igual em
dignidade: uma ideia de dignidade humana com matizes kantianas. É de
acordo com esta linha de pensamento que podemos dizer que somente
após a revolução francesa se deu uma atomização do indivíduo enquanto
pessoa: uma atomização reconhecedora da igualdade do valor do outro
enquanto pessoa, gerando um espírito fraterno, na medida em que se percebeu que toda a gente se encontra sujeita a atrocidades ou imprevisibilidades – não numa acepção fatalista de destino –, nascidas do risco da vida
quotidiana em sociedade, enquanto consequência de ‘ser com os outros’.
Foi na linha da difusão daquele espírito de fraternidade – após a assunção da ruptura com os ideais do ancién régime e a, consequente, laicização do Estado –, que a Constituição francesa de 17932 promoveu uma
participação estatal na subsistência daqueles que não podiam trabalhar.
Por outras palavras: podemos dizer que, a partir de então, o Estado passou
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a aceitar que deveria suportar riscos sociais, em razão de um projecto de
felicidade colectiva.
Assim, depois do surgimento dos direitos humanos de primeira geração ou direitos-liberdades – com o advento do Estado Liberal –,colocaram-se problemas de igualdade, em matéria de participação democrática,
devido ao facto de existir uma diferença (pelo menos teorética) entre indivíduos e cidadãos.
A produção exacerbada – aliada a uma confiança cega nos ditames
de uma economia de mercado baseada na concorrência perfeita –, motivada pela crença de que os mercados se auto-regulavam (aludindo à “mão
invisível” de ADAM SMITH) sem necessidade de intervenção estatal, originou problemas na distribuição do trabalho. Assim, passou a se verificar que – na medida em que nem todos tinham direitos de participação
democrática –, o meio social em que se nascia passava a funcionar como
uma espécie de orientação deterministicamente orientada para a futura
ocupação social a desempenhar do individuo.
Na linha de pensamento de SERGE PAUGAM (2007, p. 7), não podemos falar de solidariedade sem analisar a tese de DURKHÉIM, que –
precedendo o solidarismo e o republicanismo –, distinguiu a solidariedade mecânica da solidariedade orgânica: a primeira, consubstanciava-se
numa solidariedade enraizada numa ideia de partilha de cultura, crenças
e sentimentos de pertença que ligam os indivíduos a determinada sociedade; a segunda, relaciona-se com a capacidade de compatibilização da
individualidade das pessoas entre si, funcionando como factor de consenso necessário em sociedade complexas (SAUQUILLO, 1992, p. 260).
Com base naquele pensamento, DURKHÉIM chegou à conclusão
de que a falta de solidariedade entre os indivíduos poderia originar várias
patologias sociais, de entre as quais a mais gravosa e a que mais sobressaía
era a anomia, funcionando como elemento desagregador da supra referida solidariedade mecânica. O mesmo autor alertou, ainda naquele tempo,
para os efeitos nefastos que a quebra dos laços de solidariedade poderiam
representar em termos de distribuição do trabalho e em consequentes variações ou descontinuidades de produção (PAUGAM, 2007, p. 10).
Nascido da súmula destes pensamentos inovadores na época, o movimento solidarista insurgiu-se na Europa, tendo como principal lema a
promoção da solidariedade. Assim, podemos dizer que os seus seguidores
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defenderam a ideia de que se encontra na solidariedade o grande fundamento da conexão social, constituindo, aquela, o natural efeito emanado
de um contrato de associação que liga o indivíduo a uma colectividade
ou um todo, ou seja, podemos dizer que aquele movimento defendeu que
há na convivência intersubjectiva uma espécie de aceitação tácita da adesão àquele contrato associativo. Resumindo, caberia, então, ao Estado a
promoção e a “garantia de todo o processo social, sem desempenhar um
papel opressor” (PAUGAM, 2007, p. 16).
Tendo em conta a falta de cobertura relativamente aos riscos – humanos e naturais – a que os mais desfavorecidos estavam sujeitos, o solidarismo insurgiu-se no sentido de combater as necessidades mais profundas daqueles indivíduos e no sentido de esbater ou dissolver as assimetrias
sociais, designadamente através da luta contra a pobreza, constituindo um
prelúdio do Estado Social.
Não obstante, a assunção do solidarismo baseou-se num crescente
difusão de um sentimento de descrença no liberalismo económico, motivada pela disseminação de monopólios e oligopólios – que acabaram com
a ideia, sacralizada pelos liberalistas, de que os mercados eram auto-regulados naturalmente por uma “mão invisível” –, à qual se juntaram outros
factores – como, v.g., excessos de produção, falta de capacidade de aforro
por parte da maioria da população, endividamento crescente dos particulares relativamente ao sistema bancário (que concedia créditos com fracas
garantias pessoais e/ou patrimoniais), a par do aumento da especulação
na bolsa de valores –, levaram definitivamente, após a Primeira Grande
Guerra Mundial, à queda do Estado Liberal (NUNES, 2009, p. 318).
A percepção daqueles factores originou a necessidade de que fossem
tomadas medidas concretas, no sentido de por termo àqueles circunstancialismos patológicos, designadamente através do desenvolvimento de
políticas sociais e de redensificação das políticas económicas, com o New
Deal (PETRELLA, 2002, p. 46; NUNES, 2009, p. 326). Deste modo, podemos dizer que foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que o Estado
guarda nocturno começa a ceder lugar a um Estado de providência ou de
garantia. Nas palavras de VEGHTE (2007, p. 1):
O Estado de providência provou ser essencial para a paz social, legimitimação e estabilidade dos países democráticos
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capitalistas na segunda metade do século vinte, a culminação de longos séculos de um processo de modernização, de
conStrução do Estado e de democratização.
No caminho da defesa de uma ideia de solidariedade e com base na
necessidade de corrigir as vertiginosas assimetrias sociais que se tinham
originado com o decorrer do Estado Liberal – surgiu pela primeira vez
a expressão “justiça social” –, e tendo como horizonte as doutrinas económicas que alertavam para a existência de sucessivas crises cíclicas nas
economias de mercado unicamente entregues aos princípios liberalistas,
o Estado começou a intervir na Economia.
Não obstante, encontramos as raízes do Estado Social na constituição mexicana de 1917 e na constituição de Weimar de 1919 (LOUREIRO,
2011, p. 167), apesar de se ter difundido e consolidado no pós segunda
guerra, mormente através da constituição francesa de 1946 (que promovia
o pleno emprego) e da constituição italiana de 1948 (que afirmava, no seu
art. 2º, que o Estado tem poderes inderrogáveis de solidariedade política,
económica e social). Neste sentido, encontramos as palavras de AVELÃS
NUNES (2009, p. 309):
A Grundgesetz de 1919 é o primeiro texto constitucional que
põe abertamente em causa a tese liberal da autonomia das
Forças Económicas (do ‘governo’ da economia por ‘leis naturais’), assumindo que a intervenção do Estado na Economia
deve visar não apenas a ‘racionalização’ da economia, mas a
‘transformação do sistema económico’, integrando a economia na esfera política, fazendo da economia um problema
político, lançando deste modo as bases da passagem do Estado de Direito ao Estado Social.
Na linha do supra mencionado, podemos dizer que o nascimento
dos direitos sociais se enquadra nesta época: as entidades estatais propuseram-se, na linha de promoção de uma ‘solidariedade vertical’, (NABAIS,
1999, p. 150 e 151) – não a apenas a conceder direitos que se coadunam
com a existência de um mero dever de abstenção da sua parte ou a conceder direitos de participação democrática (ANDRADE, 1998, p. 192 e
193) – a conceder direitos que constituem prestações positivas de dare

96

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

(direitos-créditos), surgindo com eles os chamados direitos humanos de
terceira geração, na linha de pensamento de REIS MARQUES (2007, p.
219), que são “válidos para todos os povos e em todos os tempos” (CANOTILHO, 2007, p. 387).
2. DIREITOS SOCIAIS: investimentos ou custos?
Podemos dizer que existiram diferentes concretizações ou modelos
do Estado Social (TAYLOR-GOOBY, 2004, p. 211) . Nos países do norte
da Europa adoptou-se um modelo de Welfare State baseado no conceito
de cidadania social e de universalidade de direitos: todos os cidadãos contribuem para o sistema social (NABAIS, 1999, p. 156 e 157) – através do
pagamento de impostos – e todos os cidadãos nacionais desses países são
sujeitos activos daquelas prestações sociais, atribuídas pelo Estado, com
base numa solidariedade igualitária.
Não obstante, na grande maioria dos países do centro e do sul da
Europa, foi adoptado um sistema corporativista, baseado numa acepção
de assistência obrigatória que encontra a raiz do seu fundamento numa
concepção tradicional de família, onde aquela assistência se torna insusceptível de tornar negligenciável (TAYLOR-GOOBY, 2004, p. 215). Todavia, este sistema acaba por ser, no nosso entendimento, promotor da
manutenção de discrepâncias e assimetrias entre status e classes sociais.
Além daqueles modelos, existiu, também, um modelo liberal do Estado Social: um modelo propulsor de uma segurança social limitada. De
acordo com este modelo, o Estado deveria remeter-se a uma intervenção
mínima na economia protegendo, assim, de forma ténue e estritamente
necessária, os riscos a que as pessoas pela sua fragilidade natural se encontram sujeitas. Na medida em que as medidas de segurança social eram
limitadas surgiu uma apelação do Estado aos particulares, no sentido de
se socorrerem de seguros privados.
Contudo, entendemos que este último modelo é mais elitista e menos
solidário, dado que a solidariedade – ao contrário do que acontece no modelo dos países nórdicos – não é igualitária, mas tão- somente descaracterizada e pobre em termos axiológicos, havendo mais critérios de exclusão
de concessão de prestações sociais e uma menor intervenção do Estado
no sentido de corrigir as assimetrias sociais, o que nos leva a depreender
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que as pessoas pertencentes às classes sociais mais baixas ficam em clara
desvantagem inicial, face àquelas que podem recorrer aos privados.
Não sendo intenção nossa levar a Justiça social ao extremo, não podemos, contudo, deixar de relevar a despreocupação social da “intervenção mínima” caracterizadora deste modelo: se, por um lado, ela se torna
benéfica, em termos de estímulo económico, equilibrando a participação
do Estado na economia com a participação de entidades privadas e gerando dinamismo nas trocas; por outro lado, torna-se questionável até que
ponto essa intervenção mínima não é negligenciada com o tempo ou em
prol de interesses económico-financeiros, fazendo ressurgir o gérmen de
um individualismo exacerbadamente elitista que tinha soçobrado com a
queda do Estado Liberal.
Não obstante a diversidade dos modelos aplicadores do Estado Social, a atribuição de prestações sociais foi, desde sempre, controversa e
questionada. O Estado Providência viveu atingiu o seu auge nos trinta
anos gloriosos, após a segunda guerra mundial. A partir de então começaram a surgir problemas que colocaram em causa a sua viabilidade (LOUREIRO, 2010, pp.16 a 19).
De entre as causas que levaram ao seu esbatimento encontram-se
a alteração do paradigma sociológico, uma vez que o ‘Estado – Nação’
pereceu para que se insurgisse a globalização (GREVE, 2006, p. 2). Deste
modo, o fenómeno global começou a estender-se da sociologia para as
relações económicas, originando uma indesmentível mundialização da
economia.
A partir de então deu-se uma inversão das tendências no sentido da
não participação do Estado na economia: iniciaram-se movimentos de
exasperação da privatização, que tiveram como consequência inevitável a
perda do controlo dos mercados por partes dos Estados (PLIHON, 1998,
p. 129); deram-se inevitáveis alterações sociodemográficas, promovidas
pelo aumento da esperança média de vida e pela redução da taxa de natalidade, que levaram a uma diminuição abrupta da população activa (o
que originou a necessidade de aumentar as dotações orçamentais para as
políticas de saúde) e ao consequente aumento da despesa pública com
pensões de reforma (MENDES, 2011, p. 16); a proliferação do desemprego (promovido pelas inovações nas tecnologias de informação e comunicação e pelo surgimento de novas técnicas de produção dispensadoras da
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mão-de-obra humana), que veio, igualmente, gerar o aumento da despesa
pública com a concessão de subsídios de desemprego; a diminuição da
procura (uma vez que as pessoas passaram a ter menor poder de compra),
o que levou à diminuição do lucro do produtor e ao consequente aumento
dos preços, gerando um ciclo vicioso de recessão; e, por último, teve lugar um aumento vertiginoso dos impostos, para se conseguir fazer jus às
necessidades crescentes de receita, com o objectivo de cobrir a crescente
despesa pública, na tentativa de equilibrar o défice orçamental.
Com base no supra mencionado, o Estado interveniente (de
providência) começa a ser deixado de lado em prol de uma
súbita necessidade de retorno à liberdade nas trocas: o estado macrodecisor económico passa, deste modo, a mero regulador ao mesmo tempo que se retorna ao (neo)liberalismo
(PASSET, 2002, p. 75).
2.1. Os direitos sociais como investimentos
Alguns economistas e sociólogos defenderam, ao longo da evolução
do Welfare State, que os direitos sociais, enquanto “direitos fundamentais
de todos” (Novais, 2010, p. 47) – além de mecanismos prestacionais destinados à cobertura de riscos sociais – poderiam fomentar uma equilibrada
redistribuição da riqueza fomentando, desse modo, o crescimento económico. Foi nesse sentido que, contrariando HAYEK (Catarino, 2009, p.60),
MYRDAL defendeu uma visão dos direitos sociais como “investimentos”.
As perspectivas que vislumbram os direitos sociais como investimentos não vêm promover a inércia ou o a instigação do comodismo
social, ao contrário do que os autores crentes na meritocracia apregoam.
Na verdade – não obstante tenhamos de admitir que os direitos sociais,
enquanto direitos prestativos, constituam custos para os cofres estatais
ou levem à consignação de elevadas quantias orçamentais –, defendemos
que contribuem para que sejam esbatidas as assimetrias sociais, evitando
consequentes patologias que possam enfermar o bem-estar social ou uma
vida social saudável3.
Olhar para os direitos sociais como investimentos traduz-se na aceitação de que aqueles direitos constituem um adiantamento que Estado
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faz a alguém, que vai dar àquela entidade um retorno futuro ( pense-se,
a título de exemplo, na educação), havendo, assim, um contributo para
um projecto de felicidade colectiva, apesar de se respeitar a liberdade de
iniciativa rumo à felicidade individual dos cidadãos.
O problema começa a colocar-se relativamente a riscos que implicam investimentos mas em que, ao contrário do que tende a acontecer
com aqueles outros, podem não gerar um retorno da quantia investida, o
que acontece, v.g., com a atribuição de rendimentos sociais de inserção (e
que consubstanciam a grande crítica da maioria dos autores que se insurgiram contra o Welfare State).
Assim: se, por um lado, aqueles primeiros nos parecem verdadeiros
investimentos, na medida em que promovem o esbatimento de assimetrias, à medida que incrementam e promovem uma melhoria do bem estar social (enquanto projecto colectivo de felicidade); por outro lado, os
segundos parecem-nos mais discutíveis. Não é que não concordemos que
o Estado não os deva prestar. Pelo contrário. Todavia, a sua significância
encontra-se conectada a uma ideia de solidariedade enraizada na noção e,
sobretudo, na aceitação do princípio da Dignidade Humana. No sentido
da explicação dos direitos sociais como direitos-investimentos, ficam as
palavras de BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (1987, p. 15):
As condições que tornam rentáveis o investimento mas que
pela sua natureza ou volume não podem ser realizadas pelos
capitalistas individuais, razão por que a redução dos lucros
no curto prazo redundará, no médio prazo, em expansão
dos lucros. Em segundo lugar, as despesas em capital social
aumentas a procura interna de bens e serviços, quer através de investimentos e consumos colectivos, quer através de
investimentos e consumos individuais adicionais tornados
possíveis pelas transferências e pagamentos. Em terceiro e
último lugar, o capital social permite ao Estado realizar a
harmonia social porque assenta na institucionalização (isto
é, normalização, desradicalização) dos conflitos entre capital e o trabalho e porque proporciona uma redistribuição de
rendimentos que favorece as classes trabalhadoras (os salários indirectos) e toda a restante população carenciada, em
todos criando um interesse na manutenção do sistema de relações políticas, sociais e económicas que torna possível essa

100

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

redistribuição.
É com base no apelo a uma necessidade de solidariedade e sensibilidade social para com o outro, enquanto pessoa, que compreendemos a
existência desses direitos sociais. Contudo, entendemos que essa existência ou atribuição de uma prestação pecuniária deve ser vislumbrada pelas
pessoas como uma forma de fazer face ao risco – a que todos, pela nossa
fragilidade e necessidade de ser com o outro, nos encontramos sujeitos –,
e não como uma forma de estar na vida.
Por outras palavras: entendemos que o Estado deve promover, com
base numa solidariedade igualitária, igualdade de oportunidades ab initio
na educação para que não se tenda a cair, novamente, no determinismo
social (em razão da família em que se nascia) que se verificava antes da
queda do Estado Liberal.
É de relevar, ainda durante o século XIX, o pensamento de KARL
KRAUSE, que defendeu a necessidade de existência de uma igualdade de
acesso à educação, na medida em que entendia que só desse modo as pessoas poderiam desenvolver a liberdade necessária ao exercício dos direitos de participação democrática (MARQUES, 1990, p. 4). Só assim aqueles direitos não se tornavam meros vislumbres de idealidade ou meros
caprichos facultativos de uma pequena elite (CANDU, 2008, pp. 45 a 56).
2.2. Os direitos sociais como custos: reflexão Crítica
A perspectiva de que os direitos sociais constituem exclusivamente
custos – e não investimentos, como defendera anteriormente MYRDAL –,
surgiu com o apogeu do movimento neoliberal, influenciada pelas teorias
económicas da Escola de Chicago e da Escola Austríaca.
Assim, podemos dizer que o que mais contribuiu para este extremismo de querer exterminar os direitos sociais, com base numa ideia de
insustentabilidade orçamental, foi o exponencial aumento dos impostos,
que recaiu, obviamente, sobre a população activa (contribuintes). Uma
vez que a população activa era uma diminuta parte da população total –
e a população inactiva recebia prestações sociais –, começou a contrair
um sentimento de injustiça (ao mesmo tempo em que a solidariedade é
contrariedade pelo despontar do individualismo (HAYEK, 2009, p. 59)),
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baseado na ideia de que ‘quem trabalha deve usufruir de uma merecida
recompensa’: institui-se o início do culto da conquista com base no mérito
(nasce a meritocracia). Sobre a meritocracia, atendamos às palavras de
JOCK YOUNG (2002):
As pessoas sentem-se injustamente recompensadas na corrida, seja porque correram tanto quanto o outro cidadão mas
receberam recompensas substancialmente menores, seja
porque não foram aceites na pista ou porque só foram aceites num pequeno trecho, de modo que sentem no fundo dos
seus corações que poderiam ter criado uma vida melhor se
ao menos tivessem tido a chance. Nem todos se preocupam
tanto; alguns adoptam uma posição “realista” - o sucesso é
uma questão de sorte, de quem se conhece, de estar no lugar certo. (...) Pois o que poderia ser melhor metáfora para
o sistema do que uma Lotaria Nacional em que a igualdade
é reduzida à compra de um bilhete, e ter sucesso significa
ser escolhido aleatoriamente por um computador? Sem uma
tal cultura de cinismo haveria certamente um grau maior de
descontentamento. (...) A ironia do sistema é que não só um
dos seus princípios legitimadores centrais gera descontentamento disseminado, como o mecanismo pelo qual ele produz esta situação só funciona parcialmente.
Não obstante, o nascimento da meritocracia baseava-se numa crítica
feroz, direccionada a uma fatia da população inactiva, de que a continuidade da existência de direitos sociais (pelo menos, alguns deles): defendiam que os beneficiários das prestações sociais se tornavam protegidos
crónicos, sem espírito ou dinamismo de iniciativa e sem vontade de trabalhar; defendiam que a manutenção dos direitos sociais incentivava a
inércia, promovia o parasitismo e generalizava o laxativismo social.
Não obstante, no nosso entendimento, a meritocracia advogada pelos percursores do movimento neoliberal é algo intrinsecamente desprovido de conteúdo, na medida em que partem de uma ideia de mérito com
base no formalismo da aparência e no conceito básico que o senso comum
protela: de capacidade, esforço, merecimento.
Assim, defendemos que só pode haver um recurso à ideia de mérito
quando exista liberdade de oportunidades, ab initio: uma igualdade de

102

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

oportunidades que deve provir de um esforço solidário por parte dos contribuintes, mormente no acesso à educação.
Nessa linha de pensamento, vislumbramos aquela ideia de meritocracia – entorpecida pela cultura da conquista, através do seu culto e da
ostentação do sucesso (material) de uns poucos privilegiados em prol das
frustrações de uns quantos, que não preenchem os protótipos de ‘pessoa
bem sucedida’ e que, por isso, seguem o rumo da exclusão social – além
de ser lesiva a qualquer espírito de solidariedade e de ‘igualdade’ que
subjazem o princípio da dignidade humana, acaba por ser promotora da
acentuação das desigualdades sociais do aumento da pobreza (VIZZARD,
2006, p. 4 e 5).
O que queremos dizer com isto é que entendemos que o mérito
deve ser recompensado, todavia, entendemos que só faz sentido falar dele
quando existe igualdade de oportunidades e as pessoas iniciam, metaforicamente, a corrida com armas semelhantes: a partir daí entendemos que
– com base no mérito, na iniciativa individual, nas qualidades intrínsecas
do individuo – a pessoa pode decidir continuar a corrida ou desistir dela,
até porque nem todos têm os mesmos sonhos ou ambições. Não defendemos que o Estado deva obrigar as pessoas a correr ou a rentabilizar o
comodismo crónico ou a inércia. Todavia, sob um ponto de vista sociológico, entendemos que o culto excessivo da meritocracia pode levar a um
hiperindividualismo medonho, que se insurge devido à quebra dos laços
de solidariedade que deveriam ligar os indivíduos, fazendo com que se
vislumbre o outro como rival ou ‘concorrente’, e não como semelhante,
promovendo a verificação da aplicação na concreticidade do quotidiano
da velha máxima maquiavélica: “não olhar a meios para atingir fins”.
É com base no supra mencionado que criticamos o idealismo neoliberal, que veio sacralizar a liberdade enquanto descurou completamente a segurança – mormente dos direitos (supostamente) adquiridos –, na
medida em que vislumbra o homem, não como um valor e um fim em si
mesmo, mas como um mero ‘homo economicus’, ou seja, como um agente racional maximizador da utilidade para a satisfação de necessidades.
Contudo, sobre essa abordagem ficam-nos as palavras de RENÉ PASSET
(2002, p. 74): “satisfação de necessidades? O mercado está-se nas tintas; o
seu único objectivo sempre foi satisfazer a procura, isto é, a única necessidade que é solvente, acompanhada de um poder de compra”.
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Assim: se, por um lado, é verdade que o hiperindividualismo neoliberal surgiu com o objectivo funcional de combater os impostos – que,
hoje, tendem a aumentar devido a recorrentes orçamentos estatais deficitários, em que a despesa pública ultrapassa clamorosamente as receitas,
originando, consequentemente, um aumento da dívida – de exponenciar
a liberdade, reduzir a intervenção estatal na economia e de reduzir toda
a máquina administrativa, devido aos custos que ela acarreta; por outro
lado, não deixa de ser verdade que – muito embora algumas premissas
sejam verosímeis, mormente a necessidade de colocar cobro à dívida pública (que cresce de forma avassaladora devido aos elevados juros a que
se encontra sujeita e à avaliação por agências de notação financeira independentes e capazes de colocar qualquer dívida ‘soberana’ no lixo) –, a sua
implementação originou mais malefícios do que benefícios.
Tendemos a um Estado (novamente) mínimo, todavia existem diferenças fulcrais, relativamente ao Estado Liberal: este estado mínimo é
mínimo em tudo – principalmente no que toca a prestações sociais, abandonando qualquer afinidade possível com a solidariedade – todavia, não
deixa de ser mínimo naquilo que supostamente originou o seu nascimento: os impostos (NABAIS, 2003).
Assim, podemos dizer que, longe de ser uma solução, o neoliberalismo acaba por ser incongruente até com as suas raízes e com aquilo que,
aparentemente, quis combater desde o seu nascimento – os impostos –,
consubstanciando-se, no nosso entendimento, numa mera ilusão de acervo lógico, que se perde numa praxis que requer o mínimo de solidariedade.
Os impostos perduram e fazem com que as pessoas se sintam limitadas: escassearam as prestações sociais à medida que foi proliferando o
incentivo a seguros privados; diminuiu a igualdade de oportunidade entre
distintas classes sociais, ab initio (v.g., o direito à educação) e diminuiu a
qualidade de serviços extremamente necessários e essenciais à sobrevivência humana, v.g., o serviço nacional de saúde (ESPADA, 1997, p. 253).
É com base no raciocínio anterior que não podemos deixar de questionar: até onde se pode sobrepor a defesa (ou a necessidade) de sustentabilidade orçamental sobre uma ideia de mínimo bem-estar social (MARTINS, 2012, pp. 85 a 95)? Ou melhor: até que ponto uma geração pode ser
limitada pelo despesismo das gerações passadas e, ao mesmo tempo, pelo
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mínimo bem-estar das gerações futuras?
Não obstante o facto de o Estado Social se encontrar totalmente desacreditado – e de existir a necessidade de atender a uma mínima sustentabilidade das gerações futuras – recusamos uma avaliação da efectivação
dos direitos sociais com base numa perspectiva pragmático- consequencialista em termos de custo/benefício.
A proliferação das inúmeras vicissitudes que a exasperação do individualismo projecta em termos sociais fazem com que percebamos que,
não obstante o facto de eles acarretarem um peso enorme no orçamento
estatal, voltando a problematicidade para a questão dos “custos dos direitos”, fazem jus às mais profundas necessidades humanas.
É nesta linha de pensamento que defendemos que direitos de solidariedade são verdadeiros ‘direitos-investimentos’ que, além de fomentarem a igualdade de oportunidades (RAWLS, 1993, p. 95), promovem a
construção de uma sociedade mais esclarecida, democrática e justa – uma
justiça essencialmente distributiva para que, dessa forma, se obste à proliferação da exclusão social e do empobrecimento generalizado. É perante
contextos de pobreza extrema que os direitos sociais me parecem urgentemente indispensáveis.
Deixando o plano hipotético do ‘dever ser’ e voltando-nos para uma
realidade pragmática que nos é imposta, não podemos deixar, contudo, de
atender à imperatividade ou inarredável limitação da reserva do possível
(CANOTILHO, 2007, p. 451 ; CANOTILHO e MOREIRA, 1991, p. 131).
Assim: se é verdade que os direitos sociais contribuem (e muito) para
o aumento da despesa pública, que não é coberta pelas receitas (não obstante a enorme carga fiscal que recai sobre os contribuintes), não deixa de
ser verdade que o problema da dívida pública colocar-se-ia independentemente da existência daqueles direitos, porque é um problema de fundo,
que se perde na complexidade de um ciclo vicioso de recessão (contracção de dívida pública > financiamento nos mercados > aplicação de juros
elevadíssimos > aumento da dívida pública > risco de incumprimento >
necessidade de novo financiamento > mais juros elevados). Assim sendo,
os juros acabam por multiplicar a dívida a um ritmo desenfreado, fazendo-nos pensar urgentemente em soluções.
Não obstante, ainda que compreendamos os limites pragmáticos e
imperativos do princípio da reserva do possível – e da discussão acerca

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

105

da proibição de um retrocesso social, motivado pela falta de efectivação
dos direitos sociais com base na escassez de recursos orçamentais do Estado e na necessidade de sustentabilidade nessa matéria4–, entendemos
que existiriam vantagens na elaboração de uma reestruturação da dívida
pública, quer para o Estado (que poderia reestruturar as suas políticas
económicas e sociais sem hipotecar o futuro das gerações presentes, possibilitando-lhes um mínimo de bem-estar social), quer para os credores
(que preveniriam os efeitos ou o risco de um hipotético incumprimento).
Defendemos que, não obstante a polemizada escassez de recursos, não
se deveria descurar a protecção de um “mínimo existencial”. É esse mínimo existencial que, inclusivamente, nos fez (re)visitar os pensamento
de HOBBES, THOMAS PAINE, RAWLS e OTTO BACHOV. Este último
autor defendeu que o princípio da dignidade da pessoa humana centra
em si mesmo, além de uma dimensão de liberdade, uma dimensão de
segurança.
3. CONCLUSÃO
Num tempo marcado pela incerteza e pelo risco de não efectivação dos direitos sociais, com base numa ideia de escassez de recursos,
entendemos que urge um retorno à perspectiva que vislumbra os direitos
sociais como investimentos, ainda que atribuídos de forma sustentável,
salvaguardando a existência de um “mínimo existencial”.
De igual modo, não podemos deixar de mencionar a importância
daqueles direitos em contextos de necessidade, tal como não podemos
deixar de apontar a quebra da efectividade dos direitos sociais com um
certo estado de sincronicidade com a quebra de um sentimento de pertença social ou, simplificando, de solidariedade – que nos faz relembrar da
(velha) tese de Durkheim a propósito da anomia –, fazendo mergulhar a
modernidade num hiperindividualismo promovido pelo culto do mérito
e pela cultura da conquista, que se faz ouvir desde os anos 80 do século
passado.
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NOTAS

2
O art. 23º da referida Constituição afirmava que: ): “Les secours publics sont une
dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant
du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.”
3
Podemos aqui falar das patologias referidas por DURKHÉIM, todavia (e de forma
inolvidável), parece-nos relevante apontar algumas correntes da sociologia criminal que
vêm nas extremas avssimetrias sociais a origem de determinados tipos de criminalidade, das quais a pequena e média criminalidade se torna maxime.. Nesse sentido vão
as correntes sociológicas da ‘criminologia crítica’, das quais destacamos a criminologia
radical ou marxista e o mais recente ‘left idealism’ de Jock YOUNG. O problema que,
em acirrado debate na contemporaneidade, é que, segundo aquelas correntes criminológica, os excessos do capitalismo levam a que os fracassados da meritocracia (no nosso
entendimento a maioria não usufruiu de igualdade de oportunidades ab initio, o que se
torna mais óbvio em países do hemisfério sul), sejam socialmente excluídos e recorram
à criminalidade patrimonial em nome do culto do ‘ter’, para mostrar à sociedade o que
valem com base no que têm (ainda que não adquirida de forma lícita). Para uma leitura
mais pormenorizada sobre a sociologia criminal, a criação de subculturas delinquentes
e a relação da anomia com o crime: DIAS, Jorge de Figueiredo / ANDRADE, Manuel
da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena. Coimbra:
Coimbra editora, 3ª reimpressão, 2011, pp. 243 – 358. Para uma melhor compreensão da
criminologia radical: YOUNG, Jock. Working-class criminology. In Critical Criminology. The Routledge & Kegan Paul Ltd. 2012, pp. 63 – 94.
4
Recordamos a adesão ao Pacto de estabilidade e crescimento, aquando da entrada
de Portugal na zona euro e a necessidade de o défice não ultrapassar 60% do PIB, controlar a taxa de inflação e de câmbio. Não obstante, nos dias que correm, na medida em que
o Estado Português recorreu aos mercados, surgem outras obrigações além das previstas
naquele pacto de estabilidade e crescimento (quer relativamente ao Banco Central Europeu, quer relativamente ao Fundo Monetário Internacional e à Comissão Europeia).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998.
Biblia Sagrada. João 15:12.
CANDAU, Vera Maria. Direitos Humanos, educação e interculturalidade:
as tensões entre a igualdade e a diferença. In Revista Brasileira da Educação, vol. 13, nº 37, Jan. /Abril de 2008, pp. 45 – 56.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da
constituição. Coimbra: Almedina, 4ª edição, 2007.
CANOTILHO, Joaquim José / MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991.
CATARINO, João Ricardo. O Liberalismo em questão: Justiça, Valores e
Distribuição Social. Universidade Técnica de Lisboa: Instituto superior de
ciências sociais e políticas. Lisboa, 2009.

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

107

DELIUS, Cristiph/ GATZEMEIER, Matthias/ SERTCAN, Denis/ WUNSCHER, Kathleen. História da Filosofia: Da antiguidade aos dias de hoje.
Bonner: Konemann, 2000.
DIAS, Jorge de Figueiredo / ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia:
o homem delinquente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra editora, 3ª reimpressão, 2011.
ESPADA, João Carlos. Direitos Sociais e Cidadania.: uma crítica a F. A.
Hayek e Raymond Plant. Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1997.
GREVE, Bent. The social, Political and Economic Future of the European
Welfare States. In The Future of welfare state. Aldershot : Ashgate, 2006.
HAARCHER, Guy. A Filosofia dos Direitos do Homem. Bruxelas: Éditions de Lúniversité de Bruxelles, Instituto Piaget, 1993.
HAYEK, Friedrich. O Caminho para a servidão. Lisboa: Edições 70, 2009.
HOBBES, Thomas. Elementos de Derecho Natural y Político. Madrid: Allianza Editorial, 2005.
LOUREIRO, João Carlos. Adeus ao Estado Social? A segurança social entre o crocodilo da economia e a medusa da ideologia dos direitos adquiridos. Lisboa : Wolters Kluwer Portugal - Coimbra Editora, 2010.
LOUREIRO, João Carlos. República Mental e Solidariedade Social. In Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 87, 2011.
MARCILIO, Carlos Flávio Venâncio. O custo dos direitos e a concretização
dos direitos socias. In Revista de Direito Constitucional e Internacional.
Ano 17, n. 66, jan.marc./ São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais 2009.
MARINS, Afonso d’Oliveira. A Constituição e a Crise, In: Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. I, Direito Constitucional
e Justiça Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2012.
MARQUES, Mário Reis. A Dignidade Humana como prius axiomático.
In Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias.
Coimbra, vol. IV, 2010.
MARQUES, Mário Reis. Introdução ao Direito. Vol. I, 2ª Edição. Coimbra: Almedina, 2007.
MARQUES, Mário Reis. O Krausismo de Vicente Ferrer Neto Paiva. In
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 66,

108

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

1990.
MENDES, Fernando Ribeiro. Segurança Social: o futuro hipotecado. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra
Editora, 2ª edição, vol. 4, 1998.
NABAIS, José Casalta. Algumas Considerações sobre a solidariedade e a
cidadania. In Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 75, 1999.
NABAIS, J. Casalta. Direito Fiscal, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2003.
NABAIS, José Casalta. Por uma liberdade com responsabilidade. Estudo
sobre direitos e deveres fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora, 2007.
NUNES, A. J. Avelãs. Os Sistemas económicos: Génese e evolução do capitalismo. Coimbra: Serviços de Acção Social da UC, Serviço de Textos,
2009.
NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais: Teoria Jurídica dos Direitos Sociais
enquanto Direitos Fundamentais. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal-Coimbra Editora, 2010.
PASSET, René. A ilusão neoliberal : o homem é joguete ou actor da
história? Lisboa : Terramar, 2002.
PAUGAM, Serge. Les foundements de la solidarité. In Repenser la solidarité: L´apport dês sciences sociales. Presses Universitaires de France, 2007.
PETRELLA, Riccardo. O bem comum: elogio da solidariedade. 1ªEdição.
Porto: Campo das Letras, 2002.
PLIHON, Dominique. Desequilíbrios Mundiais e Instabilidade Financeira: A responsabilidade das políticas Liberais. In A Mundialização Financeira: génese, custo e apostas. Lisboa : Instituto Piaget, D.L. 1998.
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Lisboa: Editorial Presença, 1993.
ROUSSEAU, J. J.. El contrato social: ó sea princípios de derecho político.
Barcelona: imprenta de los herderos de roca 1836.
SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado, a sociedade e as políticas sociais: o caso das políticas de saúde. In Revista Crítica de Ciências Sociais, nº
23, Setembro de 1987.
SAUQUILLO, Julián. Arte y Ciencia en la teología política de Émile Dur-

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

109

kheim. In Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 11, Enero
– Abril de 1992.
TAYLOR-GOOBY, Peter. New Social Risks, new welfare states: new paradigm and new politics? Oxford: Oxford University Press, 2004.
VARELA, Antunes. Das Obrigações em Geral. Vol. I, 10ª Edição revista.
Coimbra: Almedina, 2000.
VEGHTE, Benjamin. Social Justice, Legitimacy and the welfare state.
Burlington: Ashgate, 20O7.
VIZZARD, Polly. Poverty and human rights: sen’s capability perspective’
explored. Oxford : Oxford University Press, 2006.
YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e
diferença na modernidade recente. Editora Revan, 2002.
YOUNG, Jock. Working-class criminology. In Critical Criminology. The
Routledge & Kegan Paul Ltd. 2012, pp. 63 – 94.

110

Argumenta Journal Law n. 22 jan-julArgumenta
2015 111

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015
Josefa Muñoz RUIZ

1

A LEI ORGÂNICA Nº 1 DE 30
DE MARÇO DE 2015 - UMA
FORMA DE IRRACIONAL
EXPANCIONISMO PENAL NA
ESPANHA?
ORGANIC LAW No. 1 OF 30 MARCH 2015 - A
IRRATIONAL WAY OF EXPANSION CRIMINAL IN
SPAIN?
LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, ¿UNA
FÓRMULA DE IRRACIONAL EXPANSIONISMO
PENAL EN ESPAÑA?

Journal Law
n. 22 p. 111-144
jan-jul 2015

Como citar esse artigo:
RUIZ, Josefa Muñoz.
A Lei Orgânica Nº
1 de 30 de março
de 2015 - Uma
forma de irracional
expansionismo
penal na Espanha?.
Argumenta Journal
Law, Jacarezinho - PR,
Brasil, n. 22, p. 111-144
Data de submissão:
27/07/2015
Data de aprovação:
29/07/2015

SUMÁRIO:
1. Introducción; 2. Discusión sobre el modelo de
intervención penal en la sociedad del riesgo; 3. La lo
1/2015, de 30 de marzo ¿reduccionista o expansionista
del derecho penal?; 4. La criminología y los estudios
empíricos como mecanismos de contención de la actual inflación penal; 5. Conclusiones; Bibliografía.
RESUMO:
O objetivo principal deste trabalho é, essencialmente, esclarecer se a Lei Orgânica n. 1 de 30 de março
de 2015 é manifestação de um Direito Penal reducionista ou mínimo, ou se, ao contrário, o é de um Direito
Penal modernista ou máximo. Para tanto, se realiza,
em primeiro lugar, uma breve aproximação com o
debate doutrinário sobre os modelos de intervenção
penal, e, em segundo lugar, se analisa, brevemente, as
novidades mais significativas introduzidas na parte geral e especial do texto punitivo, nesta última reforma
penal. Disso, se deriva a permanente expansão do Direito Penal espanhol e se defende a criminologia e os
estudos empíricos como mecanismos de contenção da

1 Faculdade de Direito
da Universidade de
Murcia.

112

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

inflação penal.
RESUMEN:
El objetivo principal de este trabajo es, esencialmente, dilucidar si
la LO 1/2015, de 30 de marzo, es una manifestación de un Derecho Penal
reduccionista o mínimo, o si, por el contrario, lo es de un Derecho Penal
modernista o expansivo. Para ello, se realiza, en primer lugar, una breve
aproximación al debate doctrinal sobre las modelos de intervención penal
y, en segundo lugar, se analizan, someramente, las novedades más significativas introducidas en la parte general y especial del texto punitivo por
esta última reforma penal. De ello se deriva la permanente expansión del
Derecho Penal español y se aboga por la criminología y los estudios empíricos como mecanismos de contención de la inflación penal.
ABSTRACT:
The main objective of this work is essentially to ascertain whether
the LO 1/2015, March 30th, is a manifestation of a reductionist or minimum Criminal Law or whether, on the contrary, it is a modern or expansive Criminal Law. To achieve this it is done, first, a brief reference to
the doctrinal debate on the models of penal intervention, and secondly
are discussed, briefly, the most significant innovations in the general and
special part of the Penal Code produced by the last reform. It conducts to
the expansion of Spanish Criminal Law and criminology and empirical
studies appear as containment mechanisms of this penal inflation.
PALAVRAS-CHAVE:
Direito penal mínimo, expansão do direito penal, debate doutrinário, reforma penal, estudos empíricos, contenção, inflação penal.
PALABRAS-CLAVE:
Derecho Penal mínimo, expansión del Derecho Penal, debate doctrinal, reforma penal, estudios empíricos, contención, inflación penal.
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Minimum Criminal Law, Criminal Law expansion, doctrinal debate,
penal reform, empirical studies, containment, penal inflation
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1. INTRODUCCIÓN
Trazar la evolución de la política criminal de los últimos años en
España es un poco frustrante. Si bien es cierto que el Código Penal de
1995 supuso, en muchos aspectos, un importante paso adelante en la modernización del viejo aparato normativo aún vigente, también puso de
manifiesto una serie de vicios que se han reproducido en las permanentes
revisiones a las que se ha visto sometido. Y es que como justificaba el
legislador en su Exposición de Motivos “No se pretende haber realizado
una obra perfecta, sino simplemente una obra útil. El Gobierno no tiene
aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este
proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos
los ciudadanos a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente
si todos deseamos tener un Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el
pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría exagerarse”.
Y esta justificación en clave de invitación a la ciudadanía a la perfección de un cuerpo normativo que se denominó, Código “de la democracia”, no ha sido desatendida por los grupos o entes con intereses emergentes que, amparándose, en unos casos en el riesgo inherente a una sociedad
del bienestar, dinámica y tecnológicamente avanzada, y en otros a la aparición de nuevos bienes susceptibles de protección jurídico-penal, reclaman de manera velada la erradicación del miedo al delito y el logro de la
seguridad ciudadana a golpe de sanción penal. De modo que la política
criminal, que guía las trasformaciones del ordenamiento penal, ha estado
más preocupada por dar una respuesta a corto plazo a los problemas que
generan alarma social y son objeto de tratamiento mediático a través de
los medios de comunicación masivos, como las reivindicaciones de ciertas
agrupaciones de víctimas, asociaciones feministas, ecologistas, de consumidores y usuarios, etc., que por dar una respuesta coherente y preventiva
a problemas que podrían solucionares a estancias extrapenales2. El lema
ha sido incremento de lo punible y endurecimiento de la sanción penal
a pesar de que ni la doctrina, ni la práctica judicial ni programas de tipo
experimental lo aconsejen3.
En cualquier caso, admitida la necesidad de modificar el Código Pe-
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nal, por elementales exigencias de economía legislativa y de coherencia,
bien pudo haberse optado por una reforma global y no por una sucesión
de normas reformadoras, propiciadora siempre de inseguridad jurídica
en materia tan trascendente como la aludida4. Pero no ha sido así. Hasta
veintinueve veces se ha modificado el Código Penal en los últimos veinticinco años. Algunas de estas iniciativas reformistas apelan a la necesidad
de adaptar los tipos existentes e introducir nuevas figuras delictivas para,
atendiendo a las acuciantes preocupaciones sociales, dar una respuesta
efectiva a la realidad delictiva actual5; en otras, a la lucha contra la violencia de género por ser uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida y la seguridad y la no
discriminación, como derechos proclamados en nuestra Constitución6; y
finalmente, el influjo innovador de la protagonizada por la LO 1/2015, de
30 de marzo, cede ante el sensacionalismo y alarma social que generan
hechos puntuales más que a la reflexión, y a la precipitación más que a
los datos estadísticos, haciendo tambalear solidas estructuras alicatadas
por la jurisprudencia, de manera que los cimentos de la reforma se sitúan,
desde su arranque, en el punto de mira de los operadores jurídicos7.
Pero, a pesar de que cada una de ellas obedece a motivaciones específicas, el objetivo principal latente en todas ellas es, sin duda, “lograr
una lucha más efectiva contra la criminalidad”. La cuestión es si, después
de casi una treintena de reformas en un texto aprobado con el consenso
de la mayoría de los grupos parlamentarios, el legislador español ha encontrado la vía para gestionar el “riesgo” y de conciliar la demanda social
de más protección frente a las formas de delincuencia más graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado, la
corrupción político-administrativa, etc., o a otras formas de criminalidad
–financiación ilegal de partidos políticos- y el respeto a la máxima de “mínima intervención”, o si, por el contrario, está avocado a la dispersión, esto
es, si la racionalidad guía la permanente expansión del Derecho Penal.
Para dar respuesta a ésta y otras cuestiones estimo necesario realizar
una sucinta aproximación al estado del debate doctrinal sobre el modelo
de intervención penal imperante en la sociedad del riesgo para, a continuación, concluir si, a la luz de las modificaciones introducidas por la LO
1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, la política criminal
española se asocia a una corriente de Derecho Penal mínimo o reduccio-
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nista o si, por el contrario, sigue una tendencia expansiva o modernista
de adaptación del texto punitivo a las nuevas “realidades sociales”8, con la
consiguiente flexibilización de las garantías jurídico-penales y de su consideración de ultima ratio. Finalmente se abordará la posible utilidad de
la Criminología y programas empíricos como instrumentos de evaluación
de la eficacia, provecho y eficiencia de la aplicación las normas penales a
los supuestos que están llamadas a prevenir o erradicar.
2. DISCUSIÓN SOBRE EL MODELO DE INTERVENCIÓN PENAL EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO
Señala Silva Sánchez que el Derecho Penal es un instrumento cualificado de protección de bienes jurídicos especialmente importantes. Siendo
así, parece obligado tener en cuenta la posibilidad de que su expansión
obedezca, al menos en parte, ya a la aparición de nuevos bienes jurídicos,
ya al aumento del valor de algunos que ya existían con anterioridad9. Y
para Mendoza Buergo no se puede obviar que “la introducción de bienes
jurídicos universales o colectivos con perfiles difusos es reconocida como
una característica del Derecho Penal actual que surge con el Estado Social
pero que se acentúa en el Derecho Penal de la sociedad del riesgo10.
En efecto, la sociedad del riesgo abre un nuevo escenario con unas
particularidades propias, como el aumento objetivo de la inseguridad, en
el que cabe preguntarse ¿cuáles son las verdaderas causas o elementos determinantes de la mayor demanda de protección? Silva Sánchez refiere
las siguientes: a) La complejidad creciente de la organización social que
conlleva no sólo la aparición de nuevos riesgos sino tal grado de interrelación entre los sujetos, los individuos, que el bienestar de unos depende estrechamente del comportamiento adecuado de los otros; b) La
actual sociedad evidencia una sobrevaloración de la seguridad frente a la
libertad de acción, lo que lleva a una restricción progresiva de las esferas
de actuación arriesgada; c) Un tercer grupo de causas de la expansión
es la proliferación de demandas de protección jurídica provenientes de
nuevos y atípicos “gestores de la moralidad colectiva” (grupos feministas,
ecologistas, pacifistas, etc.) cuyas propuestas son acogidos por los programas electorales de la izquierda política europea y el descrédito en el
que han caído las instancias tradicionales de protección extrapenal como
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el derecho Civil y el Administrativo; d) Por otra parte, la globalización e
integración supranacional influye en el fenómeno expansivo penal11. Las
demandas de la globalización son eminentemente prácticas, pues en general se trata de evitar hipotéticas lagunas – o paraísos jurídico-penales- en
la lucha contra la delincuencia transnacional (criminalidad organizada,
criminalidad internacional)12.
De entrada, el crecimiento del bienestar dado por el acelerado desarrollo tecnológico alcanzado en las dos últimas décadas, el aumento
objetivo de la inseguridad y, en consecuencia, la reivindicación social de
mayor protección frente a las fuentes de riesgo, han sido elevados a la
categoría de “causa” o “razón” de una la política criminal que, en opinión
de Díez Ripollés, aboga por: 1. El incremento de la criminalización de
comportamientos mediante la proliferación de nuevos bienes jurídicos de
naturaleza colectiva; 2. Predominio de las estructuras típicas de simple
actividad, ligadas a delitos de peligro o de lesión ideal del bien jurídico, en
detrimento de las estructuras que exigen un resultado material lesivo; 3.
Anticipación del momento en que procede la intervención penal: se penan abundantes ilícitos antes sólo administrativos, civiles o mercantiles,
se generaliza el castigo de los actos preparatorios específicamente delimitados, se automatiza la punición de la asociación delictiva cuando no se
integra ésta dentro de las modalidades de autoría y participación; 4. Significativas modificaciones en el sistema de imputación de responsabilidad y
en el conjunto de garantías penales y procesales13.
En consecuencia, la conformación de este nuevo Derecho Penal conlleva un cambio en sus engranajes estructurales, una flexibilización de las
reglas de imputación y una relajación de las garantías jurídico-penales.
Pero estas transformaciones, no están exentas de problemas. La tendencia
imperante en los últimos años a una política criminal expansiva en la reglamentación penal no es bien acogida por la generalidad de la doctrina.
Y si bien es cierto que en Alemania esta discusión se encuentra estancada
desde mucho tiempo, es decir, no avanza más, dentro de la Ciencia española sí tiene lugar ahora la continuación de esta polémica14.
Como señala Montiel Fernández, la discusión acerca de la expansión
del Derecho Penal pone sobre el tapete, en esencia, consideraciones sobre las características que debe asumir el mismo como controlador de la
sociedad. De manera que se plantea la encrucijada entre desplegarse a un
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abordaje de la ciencia penal que flexibiliza las reglas de imputación y las
garantías político-criminales o mantenerse en un modelo de Derecho Penal que siga los idearios liberales. También están quienes intentan adoptar
una postura intermedia que, asentada sobre la realidad actual, no pierda
de vista los límites constitucionales15. Como reflejo de estas opciones se
van a exponer, someramente, los discursos ideológicos o político-criminales que se agrupan en dos direcciones contrapuestas: la reduccionista
o de resistencia a la modernización y la modernizadora o expansionista;
además de una tercera, intermedia.
1. La primera tendencia, reduccionista o de resistencia a la modernización, representada por la Escuela de Frankfurt en Alemania, tiene como
máximo representante a Hassemer16. Este autor patrocina un Derecho Penal mínimo que conserva el núcleo duro del viejo derecho penal liberal,
rechazando todo tipo de manifestación expansiva y comulgando con la
alternativa de que el Derecho Penal material sólo atienda a la protección
de bienes jurídicos tradicionales ya tutelados por el Derecho Penal clásico –la vida, la propiedad, etc.-; quedando relegados a un plano más bien
administrativista la tutela de intereses propios de las sociedades actuales17.
En efecto, partiendo de que la intervención del Derecho Penal sería ineficaz contra esos nuevos riesgos y, además sería ilegítima, propone, crear un
nuevo Derecho de intervención ubicado entre el Derecho Penal nuclear y
el Derecho Administrativo sancionador, entre el Derecho Civil y el Público, con un nivel de garantías procesales inferior al del Derecho Penal, pero
también con menos intensidad en las sanciones que pudieran imponerse
a los individuos18.
Pero, también apuntan hacia estas tendencias reduccionistas algunos
penalistas italianos. Así, Baratta realiza una articulación programática de
la idea de la mínima intervención penal como idea-guía para una política
penal a corto y medio plazo, en lo que “pretende ser una respuesta a la
cuestión acerca de los requisitos mínimos de respeto de los derechos humanos en la ley penal”19; para Ferrajoli se ha producido una ampliación
indeterminista del campo de lo designable como bienes tutelados, a través
de términos vagos, imprecisos o, lo que es peor, valorativos, que derogan
la estricta legalidad de los tipos penales y brindan un amplio espacio de
discrecionalidad a la “inventiva” judicial. Defiende el autor un Derecho
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Penal mínimo que apunte a una masiva deflación de “bienes” penales y
de las prohibiciones legales, como condición de su legitimidad política y
jurídica. Como restricción de carácter cualitativo, estima que el principio
de lesividad permite considerar “bienes” sólo aquellos cuya lesión se concreta en un ataque lesivo a otras personas de carne y hueso20.
Señala Jiménez Díaz21 que en España la postura reduccionista más
destacada es la de Silva Sánchez, aunque en mi opinión, quedaría enrolado
en una postura intermedia pues el propio autor reconoce que “el problema
no es tanto la expansión del derecho penal general, sino específicamente
la expansión de la pena privativa de libertad”, agregando que “ésta última
es la que debe ser realmente contenida”22. Pues, si bien desde una postura
academicista le parece loable que la mayor parte del fenómeno expansivo
del Derecho Penal sea reconducido sin más al Derecho Administrativo
sancionador, sin embargo, advierte que elude afrontar las razones que han
conducido a la inflación penal así como a buscar soluciones racionales.
Por ello, en opinión del autor, el Derecho Penal podría quedar segmentado en un sistema de velocidades en el que se combina la injerencia del Estado a través de la pena y el rigor, o no, del mantenimiento de las garantías
político criminales23.
El Derecho penal de primera velocidad se correspondería con el Derecho penal clásico y puesto que comportaría la pena de prisión (“Derecho penal de la cárcel”), respecto del mismo habrían de mantenerse
rígidamente los principios político-criminales clásicos, las reglas de imputación y los principios procesales. La segunda velocidad, en cambio,
sería una especie de Derecho penal accesorio, en el que se integrarían los
“delitos de acumulación o peligro presunto”. Dado que este nivel, no podría utilizar penas privativas de libertad (tan solo se impondrían penas
pecuniarias y privativas de derechos), dichos principios y reglas podrían
experimentar una flexibilización proporcionada a la menor intensidad de
la sanción24. Sin embargo, para Jiménez Díaz es difícil admitir, al menos
con carácter general, esa doble velocidad del Derecho Penal patrocinada
por Silva Sánchez. En su opinión, habrá delitos de nuevo cuño para los
que sea suficiente una pena no privativa de libertad, pero habrá otros que,
en cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas, reclamen la imposición de una pena de prisión. El Derecho Penal debe ser un
único cuerpo normativo, sujeto a unas mismas reglas dogmáticas y garan-
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tías político-criminales, reglas y garantías que, de manera individualizada, se irán ajustando en función de las características específicas de cada
figura penal25.
Pero Silva no acaba ahí su propuesta, sino que se plantea si puede
admitirse una tercera velocidad del Derecho penal, en la que el Derecho
penal de la cárcel concurra con una amplia relativización de garantías político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales. Afirmando
que un Derecho Penal de la “tercera velocidad” existe ya en amplia medida en el Derecho Penal económico; si bien el autor considera que debería
reconducirse ya a la primera o segunda velocidad mencionadas26.
Advierte Jiménez Díaz que la diferencia entre la postura de la Escuela de Frankfurt y la de Silva Sánchez, es que la primera propone dejar
dentro del Derecho penal sólo el núcleo clásico y llevar al Derecho de
intervención (que no sería Derecho penal, sino un Derecho sancionador
independiente) lo que exceda del mismo. En cambio, Silva Sánchez establece dos niveles de rigor dentro del Derecho penal: uno más riguroso
para ese núcleo duro de delitos y otro más flexible para las figuras con las
que debe hacerse frente a los nuevos riesgos de la sociedad moderna27.
2. En una línea doctrinal totalmente opuesta se encuentran las tendencias modernistas representadas en Alemania por Schüneman, y por
Gracia Martín en España. Conforme a esta opción, el incremento incesante del peligro global, la tolerancia cero a la inseguridad y la necesidad de
que el riesgo sea mantenido dentro de los límites socialmente tolerados,
estarían en génesis de nuevas formas de criminalidad. Señala Schüneman
que la indiscutible modernización de la sociedad abarcaría naturalmente
la conducta desviada y habría llevado a una modernización de la criminalidad que haría irrecusable la correspondiente modernización del Derecho. El Derecho Penal tendría que reaccionar en una medida equivalente
a la dañosidad social frente a las formas específicas de ésta que se habrían formado en la sociedad industrial desarrollada, y eso requeriría de
un cambio de perspectiva hacia las clases media y alta, de una cuidadosa
explicación de los bienes jurídicos colectivos puros para diferenciarlos de
meros bienes jurídicos aparentes, y de una puesta de relieve de aquellos
sectores de distribución colectivos a los que tiene que conectarse el Derecho Penal para garantizar la necesaria protección de bienes jurídicos28.
Esta corriente modernista del Derecho Penal tiene en Gracia Mar-
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tín a su más destacado representante en España. Frente a aquéllos que
consideran que el actual Derecho Penal se desviaría de modo relevante
de ciertos principios fundamentales del Derecho Penal liberal y de las garantías penales de un modelo liberal, sostiene que la ruptura del Derecho
Penal actual con el tradicional únicamente se produce en el ámbito de la
selección de conductas punibles, pues lo que realmente lo caracteriza es la
extensión de la punibilidad a la criminalidad material típica de las clases
sociales poderosas, pero sin que ello suponga el más mínimo menoscabo
de las garantías del Estado de Derecho, que permanecen incólumes e intactas, pues el respeto a las mismas es y debe ser condición indispensable
de la legitimidad de todo Derecho Penal sin excepción alguna29.
3. Por otra parte, Corcoy Bidasolo, adoptando una posición intermedia entre las anteriores, también admite la intervención punitiva para
combatir los nuevos peligros de la moderna sociedad del riesgo, pero matiza que la dependencia entre Derecho y sociedad implica que, frente a
una “modernización” de la sociedad, el Derecho Penal debe realizar esfuerzos para asumir los nuevos problemas sociales y no inhibirse frente
a ellos30.
La sociedad “moderna” es una sociedad del riesgo y, en su opinión,
los beneficios que estos riesgos proporcionan justifican su aparición, pero
el ciudadano, para poder ejercer realmente su libertad, precisa tener una
cierta seguridad y confianza en que esos riesgos no son superiores a los
que aparentan ser. Concretamente, la autora subraya que quienes abogan
por limitar el Derecho Penal al nuclear, lo hacen, básicamente, en nombre
de la libertad, pero considera que están utilizando la idea de libertad de
una forma hueca, porque la libertad no se puede ejercer realmente si no
se tiene una cierta seguridad, si no se puede confiar en que no existirán
injerencias extrañas en la esfera personal. En definitiva, la libertad, en un
sentido amplio, debe entenderse como libre desarrollo de la personalidad
y éste sólo es posible en un ambiente de seguridad y confianza31. De modo
que el legislador, antes de proponer cualquier forma de restricción de la
libertad, debería asegurarse de que esa conducta implica un riesgo para
terceros y que esa intervención no va a provocar un mal mayor que el que
se trata de evitar32.
En opinión de Jiménez Díaz en el contexto actual, pretender que el
Derecho Penal se muestre insensible a la evolución social es de todo punto
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impensable. El orden punitivo, como el resto del ordenamiento jurídico,
es un mero instrumento al servicio de la sociedad y de sus ciudadanos y,
como tal, debe adaptarse a los tiempos en los que debe ser aplicado. Partiendo de esta premisa el Derecho Penal no puede ni debe acorazarse en
torno al núcleo tradicional, convirtiéndose en un cuerpo normativo obsoleto, incapaz de afrontar las nuevas demandas sociales. Muy al contrario,
debe evolucionar y hacer frente, junto a los peligros clásicos, a los nuevos
riesgos que vayan apareciendo33.
En mi opinión, el Derecho Penal no puede ser indiferente a los
cambios y avances sociales cuando éstos tienen entidad suficiente para
engredar riesgos superiores a los permitidos; de modo que su expansión
es irremediable cuando se trata de afrontar los desafíos de una sociedad
moderna y tecnológicamente avanzada. Pero, en cualquier caso, no hay
que olvidar su condición de última ratio en la salvaguarda de los valores
fundamentales de la sociedad, por lo que la intervención penal debe ser
reconducida a lo razonable. En definitiva, la política criminal ha de ser
racional y buscar soluciones a los conflictos también en instancias de protección extrapenales.
Tres esta breve aproximación al estado del debate doctrinal sobre las
posiciones ideológicas o las políticas criminales con las que hacer frente a
las fuentes de riesgo de la sociedad moderna y que apuntan, sin duda, al
Derecho Penal que cada corriente cree que “debe ser”, conviene acercarse
al Derecho positivo vigente, tras la recién estrena LO 1/2015, para indagar
sobre el Derecho Penal que “realmente es”.
3. LA LO 1/2015, DE 30 DE MARZO ¿REDUCCIONISTA O EXPANSIONISTA DEL DERECHO PENAL?
La precipitación del legislador por dar luz verde a la última gran
reforma del Código Penal la ha dejado huérfana de una Exposición de
Motivos, que aunque carece de valor normativo, tiene un gran peso en la
interpretación finalista de la norma además de dar unidad y coherencia al
articulado. No obstante, el Preámbulo de la Ley también juega un papel
fundamental como reflejo de las directrices que la guían. Pero cuando
entre lo que anuncia la norma y el contenido concreto que incorpora no
hay reciprocidad se pueden producir disfuncionalidades. Antes de dar
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respuesta a la cuestión que titula este apartado creo que es obligada una
aproximación a las razones que justifican esta última reforma, para trazar,
a continuación, el patrón de intervención que sigue Ley, al objeto de aclarar si el legislador de 2015 se apoya en una postura reduccionista o más
bien expansionista del Derecho Penal.
1. Razones aducidas por el legislador en la reforma
Es indiscutible que, como bien apunta Morillas Cueva, el futuro del
Derecho Penal es el de su propia permanencia, el de su necesidad social
para proteger los valores fundamentales de la sociedad34. Pero la cuestión no es tanto hasta cuándo sino hasta dónde va a llegar el Derecho
Penal. Basta ojear las Exposiciones de Motivos de las Leyes que modifican
el Código Penal, o Preámbulos, en su caso, para observar cómo las iniciativas legislativas a las que sirven de explicación, reiteran una y otra vez
las mismas razones para justificar su propia existencia. Concretamente,
la LO 7/2003, de 30 de junio, apelaba a “la urgencia en la adaptación del
mismo a nuevas necesidades surgidas tanto de la experiencia acumulada
en estos años” como al hecho de que “existen nuevas realidades a la que es
preciso dar una adecuada respuesta jurídico penal”35; la LO 5/2010, de 22
de diciembre, lo hacía a las “obligaciones internacionales contraídas por
España, especialmente en el ámbito de armonización jurídica europea”, “a
las carencias o desviaciones que la experiencia aplicativa del Código ha
ido poniendo en evidencia” y como no, “a la cambiante realidad social”36;
y tras una acelerada tramitación parlamentaria, la LO 1/2015 recurre “al
transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales” como impulso de
esta última reforma, aunque también acude a “la necesidad de fortalecer
la Administración de justicia”, y a “la necesidad de incrementar la eficacia
de la justicia penal”, para justificar una reforma de largo alcance que desmantela la arquitectura original del texto de 1995.
Pero el quid de la cuestión es si los motivos que aduce el legislador
son reales o si, contrariamente, son pretextos para dar forma a una política criminal invasiva e irracionalmente expansionista. Porque “el transcurso del tiempo” tendría sentido cuando las modificaciones al Código Penal
se hubieran llevado a cabo en estos últimos años de forma global y no
por una retahíla37 de normas reformadoras, puntuales en muchos casos,
pues, dado los pocos años que las separan, la diferencia entre la realidad
social que inspira a una y otras no puede ser tanta; y por otra parte a qué
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¿“demandas sociales” se refiere el legislador de 2015?, ¿implican, necesariamente, una respuesta jurídico-penal y no de otra naturaleza?38. Parece
que el legislador siempre encuentra una coartada, o la misma coartada –la
realidad cambiante- para huir hacia el Derecho Penal como si se tratara
del único instrumento eficaz de pedagogía social y de civilización, con
arrinconamiento de su naturaleza de última ratio39.
No cabe duda que todas estas reformas reflejan una clara tendencia expansiva en la que destaca la introducción de nuevos tipos delictivos
y agravación de las penas llamadas a sancionar los delitos ya existentes
(sobre todo, los socio-económicos) sin que se produzca descriminalización de figuras delictivas en nuestros días carentes de toda lógica. Y si
Sanz Mulas calificaba de “piedra de toque”40 la reforma operada por la LO
7/2003 el 30 de junio, lo cierto es que tras esa se han sucedido otras trece
reformas más hasta llegar a la recién estrenada LO 1/2015, de 30 de marzo,
tildada también por Vives Antón de autoritaria y expansionista41.
Pero, ¿cómo se materializa en esta última reforma el acomodo del
instrumento penal a las nuevas demandas sociales?, ¿se corresponden las
pretensiones legislativas con la realidad de los contenidos?
2. Patrón de intervención penal
Como se ha puesto de manifiesto en líneas anteriores, el Código Penal ha sido revisado en diversas ocasiones pero, sin duda, la de mayor
calado ha sido la protagonizada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, a pesar
de que muchas de las decisiones político-criminales y técnico-jurídicas
son, como se verá seguidamente, muy cuestionables. Señala Morillas Cueva que la dicotomía entre lo pretendido y lo realizado ha llevado a severas
disfuncionalidades en el ámbito punitivo42. El legislador atrincherado en
declaraciones retóricas y vacías de contenido como son la conveniencia de
revisar el régimen de penas, renovar el elenco de delitos para atender a las
nuevas necesidades sociales, fortalecer “la Administración de Justicia” o
cumplir los compromisos internacionales, no da razón exacta de los fines
ni razones que avalan las modificaciones que introduce y acomete una
gran transformación en el orden penal que se puede caracterizar por las
siguientes notas:
a) Se produce un paso atrás en la evolución del Derecho punitivo,
especialmente por las alteraciones en el elenco de penas, en su formulación, contenido y ejecución. De un lado, se presenta como novedad más
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revolucionaria la creación de la pena de prisión permanente revisable,
auténtico mascarón de proa de la Reforma y expresión del ideario punitivo del Gobierno43. El hecho de que la pena sea revisable salva su rayana
inconstitucionalidad, pero no le resta dureza pues esta pena resulta más
severa que la prisión perpetua del Código Penal de 1870, último Código español que la incluía, limitada, salvo casos excepcionales, a treinta
años. El plazo previsto para la primera revisión, que se fija en los veinticinco años de cumplimiento, es muy superior a los sistemas de derecho
comparado que incluyen esta pena; y la exigencia de especiales condiciones para la revisión de la impuesta a terroristas puede ser jurídicamente
rechazable44. En realidad da la sensación de que el legislador habiendo
previsto ex novo esta pena se ha visto avocado a forjar una enrevesada
construcción jurídica destinada únicamente a hacerla viable y a delimitar
su campo de aplicación, en lo que es una firme manifestación de la expansión represiva del derecho penal, más que preventivo-general o especial
e, incluso, resocializadora que, como es sabido, debe inspirar toda pena
privativa de libertad45; además de dejar abierta la puerta a una futura y
peligrosa expansión a otras figuras delictivas. De otro lado, se produce
una desproporcionada utilización de la pena de prisión, como pueden
ser, entre otros, los ejemplos citados en el propio Preámbulo de la Ley,
homicidio, asesinato46. Desde tal perspectiva, no se le ha ocurrido nada
mejor al legislador que reservar como factores decisivos para provocar la
hiperagravación pretendida, supuestos que en el imaginario colectivo y,
particularmente, en los medios de comunicación se presentan como crímenes especialmente odiosos: las muertes de niños o ancianos o de otras
personas especialmente desvalidas; las que se producen en el entorno de
la comisión de delitos contra la libertad sexual; las relacionadas con el crimen organizado; o las cometidas por “serial killers”48. En efecto, con esta
nueva transformación, la expansión del Derecho Penal no sólo es extensiva respecto de determinadas conductas hasta ahora ajenas a lo penal sino
también intensiva, pues el legislador ha concentrado sus esfuerzos en un
incremento de la punición de ciertos tipos de la delincuencia tradicional.
A raíz de esta norma, incluso, los delitos de homicidio y asesinato, puntales clásicos en la tutela penal del derecho a la vida, han visto tambalear su
construcción habitual, con la introducción de un régimen agravado que se
instrumenta acudiendo a determinadas circunstancias que no se apoyan
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en un mayor desvalor o injusto como fundamento de una dicha cualificación penal, sino en un juicio de peligrosidad del autor48. Y respecto de la
detención ilegal o secuestro con desaparición, en este último caso, sobre
la base de una presunción de resultado, es indiferente que lo sea de homicidio o asesinato, la pena puede llegar, en el caso agravado del secuestro
sin dar razón del paradero, de veinte a veinticinco años de prisión, mayor,
incluso, en su límite mínimo que la del asesinato49;
b) Tras una trepidante tramitación parlamentaria, la Ley ha supuesto
también un giro radical en la ordenación penal haciendo tambalear pilares tan firmes e inamovibles como la estructura propia del Código Penal,
con la supresión del Libro III y, en su caso, con la consiguiente reubicación
de la falta en una nueva categoría de infracción penal. En este sentido, la
incorporación de la nueva categoría de delitos leves pretendía poner fin
a las tradicionales faltas, pero, como advierte Rodríguez Lainz, la pretendida despenalización se ha quedado a medio camino; hasta el punto de
solamente desaparecer algunos de los tipos veniales, e incluso agravarse
otros y aparecer nuevas infracciones leves antes no previstas; como ha
sucedido con el nuevo tipo de administración desleal50. Es indudable que
la transformación en delitos leves de algunas de las infracciones penales
actualmente constitutivas de simples faltas va a forzar la modificación de
diversas instituciones penales, lo que salpica de lleno a los delitos de lesiones y de violencia de género, contra el patrimonio, etc., en cuanto las
modificaciones en ellos introducidas obedecen, en su mayoría, a la necesidad de acomodar los tipos penales a la nueva configuración estructural
del propio Código Penal. Y así, si bien el legislador, apela al principio de
intervención mínima y necesaria descongestión de los juzgados y tribunales para, en unos casos, desterrar las faltas del ámbito penal y, en otros,
para motivar su transformación en delitos leves, sin que en éste último
caso se produzca agravación alguna en la penas aplicables, lo cierto es que
en la mayoría de las faltas convertidas en delitos leves se eleva considerablemente la pena51.
c) Por otra parte, bajo el pretexto de la acomodación al Derecho Europeo se introducen importantes novedades en los Libros I y II del Código
Penal. Como justificación externa se alude a la exigencia de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España, esencialmente con la Unión Europea52. Así en atención a la decisión Marco

126

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

2008/675/JAI, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un
nuevo proceso penal, se insta la equiparación de los antecedentes delictivos con origen en sentencias españolas a los procedentes de condenas
impuestas por otros Estados miembros de la Unión Europea53; y lo mismo
ocurre con la nueva regulación del decomiso que tiene causa en la Decisión Marco 2005/212/JAI, y en la nueva Directiva europea sobre embargo
preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia, actualmente
en fase de tramitación; por otra parte, la transposición de la Directiva
2011/93/ UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
sexual de los menores y la pornografía infantil, que sustituye la Decisión
Marco 2004/68/JAI del Consejo, motiva la elevación de la edad de consentimiento sexual de los trece a los dieciséis años de edad, pasando así
a tener una de las edades de consentimiento sexual más altas de Europa.
d) Por otro lado, la Reforma de 2015 ejemplifica muy a las claras una
legislación cada vez más proclive al endurecimiento penal acudiendo a la
revitalización de la idea de “peligrosidad”. Es como si la sociedad, en general, y el legislador en particular, se hallasen especialmente sensibilizados
ante toda manifestación portadora de riesgo hasta el punto de producirse
un cambio de valoraciones político-criminales, pasando de la máxima “in
dubio pro reo” a “in dubio contra infractorem legis”54. En efecto, se otorga
a ciertos delincuentes la consideración de enemigos sociales en consideración a su “peligrosidad” o la percepción social de sus conductas aún
cuando no manifiestan mayor desvalor en su acción o resultado que otras.
Basten dos ejemplos de esta querencia del legislador al denostado derecho
penal de autor: i) la interpretación legislativa de las exigencias sociales en
parámetros de incorporación de nuevos tipos penales trae figuras ex novo
como el hostigamiento, en el que se condenan una serie de conductas con
capacidad para provocar en el sujeto pasivo un sentimiento de temor e
inseguridad bajo el lema de la protección de la libertad y el libre desarrollo
de la vida cotidiana; y, ii) la ampliación de la medida de libertad vigilada,
que si bien estaba inicialmente prevista para supuestos concretos, terrorismo o contra la libertad e indemnidad sexuales55, con la Reforma amplía
su ámbito de aplicación a “los delitos contra la vida”, “contra la integridad
física”, etc., y, aún cuando en estos casos, el legislador confiere al Tribunal
la potestad de aplicarla o no -como se desprende de la propia norma- en
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realidad, con esta previsión se viene a reconocer implícitamente la peligrosidad de los sujetos imputables que realizan hechos delictivos de esta
naturaleza, lo que casa mal con el carácter excepcional que la LO 5/2010
atribuía a esta medida56. Y es que la idea de peligrosidad, alimentada en
determinadas ocasiones por el eco mediático de sucesos violentos, nutre
las propuestas legislativas que hacen del paradigma de seguridad su razón
justificativa y de la implantación de marcos de custodia su filosofía operativa57. En efecto, como recordaba Díaz Ripollés, los individuos son objeto
de atención no por la presencia en ellos de ciertas carencias personales o
sociales, sino simplemente por su cualidad de generadores de inseguridad
ciudadana58;
e) Además se produce una anticipación cada vez mayor de la intervención penal, atrayendo la incriminación de hechos insignificantes, pero
cuya represión se torna irrenunciable en un sistema de bagatela anejo al
Derecho Penal, de manera que se esfuma el concepto de bien jurídico-penal y su vulneración como llaves legitimadoras de la intervención punitiva, y en el que las demás garantías tienden a ceder ante la injerencia
penal; como ocurre con la, excesivamente confusa y también innecesaria,
regulación de los tipos contra el medio ambiente, pues se eleva a la categoría de delito algo que no rebasaba la de infracción administrativa por
no incorporar ni siquiera un peligro abstracto para los sistemas naturales
y tipificarse acciones que simplemente “puedan perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales”. De más profundidad son las transformaciones en los delitos patrimoniales con el fin de ofrecer respuesta a los
problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave. Sin
embargo, si se examina el volumen de modificaciones que se introducen
en el Título XIII, se comprende que ese objetivo sólo inspira una pequeña
parte de los cambios pues el resultado de la revisión en este ámbito es que
sucesos de poca entidad económica y total ausencia de violencia pueden
ser castigados con penas de hasta tres años de prisión, al reunirse la presencia de arma y el grupo, lo que hace indiferente la cuantía. Es lo que
Quintero Olivares llama un modo expeditivo de acabar, a cañonazos, con
la pequeña delincuencia, siendo improbable que así sea, lo que sí acarreará será un notable incremento de la población penitenciaria59.
En definitiva, la tendencia expansionista del Derecho penal español
no es nada nuevo. Tiene su origen en el Código Penal español de 1995,
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-al que Gracia Martín califica de modelo ejemplar de Derecho Penal Moderno60-, de manera continuista sigue en todas sus reformas, y la operada
por la LO 1/2015, no es una excepción. En efecto, bajo la consigna de
atender a las “demandas sociales”, se añaden al texto punitivo nuevas figuras delictivas –hostigamiento, financiación ilegal de partidos políticos-,
se modifican o agravan otras tradicionales –homicidio o asesinato- y, en
otros casos, se endurecen las penas ya previstas. Pero como advierte Díez
Ripollés una cosa es modernizar el Derecho Penal con base en la sociedad
de riesgo y otra muy distinta utilizar como pretexto el concepto “riesgo”
y expansión del Derecho Penal para, encubiertamente, introducir un modelo de Derecho Penal de la seguridad ciudadana que, lejos de tener por
objeto la nueva delincuencia, incide sobre la delincuencia clásica con la
única finalidad de hacer más rigurosa la respuesta penal ante la misma.
Esto es, lo que se ha dado en llamar Derecho Penal de la seguridad ciudadana persigue intervenir en parcelas penales tradicionales (por ej: delitos
contra la vida, delincuencia sexual, delincuencia patrimonial profesional,
terrorismo…)61. Parece que semejantes cambios e inclusiones obedecen
a una estrategia distorsionante: Utilizar la política criminal como instrumento al servicio de otras políticas del Estado de contenido económico,
ambiental, fiscal, de extranjería, etc. Esto lleva a hinchar el catálogo de
delitos bajo el signo de la conveniencia y de la oportunidad coyuntural, y
no de la necesidad. Además puede animar al legislador a consumar agresiones contra principios tan básicos de la justicia penal como el de intervención mínima, el de legalidad, el de culpabilidad, etc62. Junto a los
medios de comunicación, no cabe negar que, en ocasiones, también las
propias instituciones públicas de represión de la criminalidad transmiten
imágenes sesgadas de la realidad que contribuyen a la difusión de la sensación de inseguridad63.
Señala Díez Ripollés que el modelo penal de la seguridad ciudadana
se ha servido parasitariamente del debate sobre la sociedad del riesgo y,
singularmente, de las propuestas que abogan por una modernización del
derecho penal; hecho que, por muy reprobable y digno de lamentar que
sea, condiciona inevitablemente el futuro del discurso modernizador64. La
seguridad ciudadana, como germen de la de ampliación de los espacios de
riesgo jurídico relevante, lleva sus tentáculos hasta tal punto que, incluso
aquellos supuestos que no puede colmar la norma penal, son objeto de
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una severa intervención administrativo-sancionadora, concretamente en
la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, coloquialmente
conocida como “ley mordaza”. En esta norma, que entró en vigor hace un
mes, se incrimina a aquellas personas en situación de pobreza al incluir
identificaciones policiales “discriminatorias”, e instaurar desproporcionadas sanciones económicas en caso de reunión o manifestación frente a las
sedes de determinadas instituciones –Congreso de los Diputados, Senado,
etc.- aunque no estuviesen reunidas; o, incluso, al impedir el cumplimiento de desahucios ordenados judicialmente; se puede decir que que llueve
sobre mojado para los ciudadanos en riesgo de exclusión social severa
que, una vez más, ven como se coartan sus las libertades individuales.
Con estas premisas, se podría decir que el Derecho Penal actualmente vigente se asienta en un proyecto político de consolidación de desigualdades sociales y de fomento de exclusión social de ciertos colectivos
ciudadanos65. O, como ya sugiriera Díez Ripollés, supone la desaparición
de actitudes tolerantes hacia conductas desviadas o simplemente no convencionales, inherentes a toda sociedad abierta y pluralista lo que abriría
una vía hacia los estados totalitarios66. Quiere decirse que tan negativo es
un Derecho Penal que, en aras de una mal entendida libertad, deje a sus
ciudadanos indefensos e inseguros, como lo es uno que persiga conseguir
el máximo nivel de seguridad, a costa de la libertad individual (que sería
en suma un Derecho Penal autoritario)67.
4. LA CRIMINOLOGÍA Y LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS COMO
MECANISMOS DE CONTENCIÓN DE LA ACTUAL INFLACIÓN PENAL
Tras la avalancha de reformas en los últimos años se adivina que la
revisión del Derecho Penal español es imparable: cada vez son más las
desviaciones y preocupaciones sociales que se canalizan a través de la sanción Penal. Es obvio que no se pueden cerrar los ojos a los muchos y grandes desafíos a los que ha debido hacer frente la política criminal española
en los últimos años: la corrupción política y administrativa, delincuencia
sexual y económica, terrorismo, etc.; pero tampoco al hecho de que la
cruzada penal contra estas lacras sociales ha terminado por mermar considerablemente las esferas de libertad que todo sujeto tiene constitucio-
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nalmente reconocidas.
Es un hecho que esta vocación expansionista de los últimos años
ha llevado a hinchar el catálogo de delitos de la parte especial del Código
Penal español bajo el signo de la conveniencia y de la oportunidad coyuntural y no de la necesidad. Tal es la situación, que en opinión de Tamarit
Sumalla, la dimensión real de la actual política criminal española carece
de adecuados niveles de racionalidad, y ello se pone de manifiesto no sólo
en el vigente Código Penal de 1995, sino en sus reformas en las que se produce una creciente dinámica punitivista y endurecimiento de las penas, a
la vez que pone de manifiesto la escasa consideración de los responsables
políticos hacia las opiniones expertas de la dogmática y un claro menos
precio a la criminología68. Y la LO 1/2015, por la que se reforma el Código
Penal, no es una excepción. Pues si bien estudios criminológicos-empíricos demuestran que quizás la expansión penal y de la reacción de la
pena no sea el camino, que quizás deberíamos plantearnos ¿hacia dónde
debemos conducir la política criminal? Hacia un derecho penal mínimo
y garantista o hacia un derecho penal máximo y simbólico. Sin embargo,
el legislador, una vez más, ha perdido, con esta Ley, la oportunidad de
contener la inflación penal y buscar alternativas a la penas, especialmente
a la que más injerencias arrastra a la persona del penado, me refiero a la
pena privativa de libertad.
Y es que parece que la actual política criminal centra su respuesta en
la utilización de la pena, como si no hubiera otros mecanismos de control
más válidos, o al menos igualmente eficaces. En consecuencia, como ya
señalaba en líneas anteriores, no sólo se produce una imparable expansión del Derecho Penal sino la extensión e intensificación de la dureza
de su herramienta más severa, la pena privativa de libertad69. Paradójicamente, cuando se pensaba que el aluvión de críticas harían mella en la
voluntad del legislador de 2015, éste, desoye las voces y estudios de campo
que advierten de la ineficacia de la pena de prisión en la recuperación del
penado para la sociedad y, acorazado en a la máxima de criminalizar más
y encarcelar más, introduce, como primicia, en el sistema penal español,
la prisión permanente revisable, la versión más dura de la pena privativa
de libertad70. Insiste en el error, muy habitual en nuestros legisladores, de
creer que las penas más largas son más efectivas y las más disuasorias71.
Sin embargo, como señala Cano Paños, el objetivo de la “resociali-
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zación” en el ámbito de la pena privativa de libertad parece estar situado
en una crisis endémica desde hace no pocos años. Las tesis que, desde
diferentes ángulos, han llevado al cuestionamiento general de la idea de
que resulta posible resocializar, reeducar o reinsertar a los penados en el
curso de la ejecución de una pena de prisión, descansan, por lo general
en una misma idea: si la causa que ha llevado a una determinada persona
a delinquir es su falta de adaptación al medio social durante el tiempo
en que pudo hallarse inserto en él, difícilmente podrá lograrse corregir
ese proceso, es decir, readaptar al penado, apartándolo de la sociedad y
obligándole a vivir durante un periodo, más o menos extenso de su vida,
privado de libertad, sujeto a unas normas de régimen más o menos rígidas, que le impiden relacionarse con el medio en condiciones de igualdad
y responsabilidad plenas y que, en mayor o menor grado, le desvinculan
con el entorno extrapenitenciario72.
En definitiva, una treintena de modificaciones legislativas en los últimos veinticinco años auguran que la expansión del Derecho Penal es permanente, pero, ¿es irremediable? En mi opinión, es difícil escapar a esta
dilatada ola punitiva pero con los instrumentos adecuados sí que se puede
evitar la “irracionalidad” de esta permanente expansión penal. ¿Pero cuáles podrían ser esos mecanismos de contención? ¿De qué herramientas se
puede servir el legislador? Según las opiniones más autorizadas, los responsables de adoptar decisiones de tipo político-criminal acostumbran
a desoír las opiniones expertas y a despreciar el conocimiento científico,
como revela la ausencia de interés por introducir programas de tipo experimental que pongan a prueba innovaciones en materia penológica73.
Como señala Tamarit Sumalla, en lo que la política criminal tiene de saber
científico, ésta no puede prescindir del conocimiento de la realidad que
proporciona la investigación empírica. Pues el conocimiento objetivo y
sistemático de la realidad no es sólo presupuesto del diseño de estrategias
de prevención y de reducción de riesgos, sino que también lo es de la valoración de las decisiones sobre lo que debe hacerse, pues valorar consiste
en reconocer y formular los valores tanto como en ponderar74.
En definitiva, el texto punitivo prevé muchos delitos, demasiadas penas privativas de libertad y algunas muy severas, lo que hace que España
cuente con un elevado porcentaje de población reclusa75. La política criminal camina a base del impulso coyuntural, en los procesos de elaboración
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de documentos prelegislativos no se hace un estudio previo de detección
de problemas y planeamiento de estrategias, ni se impone el sometimiento
de los textos a un procedimiento público y transparente de consulta a la
comunidad científica y operadores jurídicos relacionados con el sistema
penal. El sistema de evaluación legislativa permitiría elaborar informes
o estimaciones y valoraciones de reformas habidas con rigor científico,
poniendo sobre la mesa las carencias y lagunas así como las fortalezas de
una iniciativa legislativa concreta.
Parece que el legislador anda más preocupado por el impacto social
y mediático de supuestos especialmente crueles o las reivindicaciones de
grupos sociales, con objetivos a corto plazo, cuando no electorales, que en
buscar soluciones que acometan el problema desde la raíz buscando alternativas en otras esferas ajenas al Derecho Penal. Por ofrecer una muestra
del modo acientífico en que se viene procediendo sería difícil encontrar
un ejemplo mejor que lo sucedido con la legislación penal en violencia
doméstica, y singularmente, con la violencia de género. Las reformas de
1989, 1995, 1999, 2003 y 2004, describían una línea continua caracterizada por un incremento de las penas y una ampliación del ámbito de conductas abarcadas por los tipos penales creados para dar una respuesta a
este preocupante fenómeno social76. Las estadísticas sobre mujeres muertas por violencia de género no arrojan un resultado positivo. La cifra de
64577 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, hombres, en
los últimos diez años, evidencia: primero, que una serie de factores han
reducido la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a una norma sin eficacia real apreciable; y segundo, que
la solución a un problema de esta magnitud no pasa inexorablemente por
la intensificación de la vía penal.
Así, la evaluación postlegislativa78 de esta norma estaría compuesta
por el conjunto de actividades de evaluación de los diversos efectos de la
decisión legal tras su entrada en vigor, y perdura hasta el momento en que
se cuestiona de modo socialmente creíble su adecuación a la realidad social o económica que pretende regular”79. En relación a las reformas sobre
violencia de género, se valora la norma que disciplina la violencia de género en términos de eficacia: comparando su sentido, alcance y fines con
los efectos que esas regulaciones tienen; esto es se trata de analizar la incidencia de la norma concreta en la solución de conflictos específicos a cuya
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solución fue destinada, pues en mi opinión, cualquier política criminal,
debe estar orientada sobre la base de estudios científicos de base empírica.
En opinión de Barberet, el apoyo de la Criminología sería importante en la evaluación científica de la legislación penal, en general, por las
siguientes razones: a) en primer lugar porque la Criminología, como parte
de las ciencias sociales, persigue llevar a cabo procesos de evaluación rigurosos, sistemáticos y objetivos; b) en segundo, porque si se cumplen los requisitos científicos, se podrá afirmar que una reforma penal, un proyecto
de prevención delincuencial o de prevención de victimización realmente
sirve para algo; esto es si realmente da el resultado que se buscaba cuando fue diseñado; c) en tercer lugar, la evaluación criminológico-científica
serviría para introducir mejoras en un programa que ya está en marcha80.
Por tanto, para acometer una evaluación legislativa en el ámbito penal se debería contar con los medios personales, materiales y metodológicos necesarios y, a día de hoy, como bien apunta Rodríguez Fernández, no
los hay81. De la misma manera que es fácil constatar la inexistencia de servicios relacionados con la delincuencia y la legislación penal que permitan una actuación interdisciplinar, bien coordinada y estructurada de los
profesionales encargados de la tipificación, la investigación, persecución
del delito…82. Tampoco contamos con lo que Díez Ripollés denomina, en
general, “un sustrato experimental no programado sobre el que edificar
las evaluaciones concretas” debido principalmente a la pobreza de las estadísticas policiales y judiciales sobre la delincuencia83, o, simplemente, a
que el legislador subestima las que hay.
En cualquier caso, los profesionales encargados de analizar si las leyes son eficaces o si se hacen efectivos sus fines, deben estar conectados
con la problemática de las intervenciones legislativas penales, y para ello
sería fundamental el reconocimiento social, profesional y académico del
conocimiento experto del criminólogo en el fenómeno delincuencial y reconocer que éste no es un espacio reservado exclusivamente al profesional
jurista.
5. CONCLUSIONES
Qué duda cabe que el dinamismo social y el trepidante progreso tecnológico y científico de los últimos tiempos podrían superar, con creces,
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la imaginación de algunas generaciones pasadas.
Pero la progresiva conquista de niveles de bienestar más elevados no
es concebible sin cambios, cambios que no pasan desapercibidos a ningún sector de la sociedad, tampoco al Derecho Penal, que ha tenido que
arbitrar mecanismos para conciliar la respuesta a las demandas sociales
con el respeto a las garantías jurídico-penales hasta en una treintena de
ocasiones en los últimos veinticinco años. Es como si las reformas penales
funcionaran a través del sistema ensayo-error, a lo que se une el hecho de
que sus beneficios son aún evidentes en el campo económico, debido a
que resulta mucho menos costoso dictar nuevas leyes que resguarden los
derechos individuales que invertir en atacar el origen del delito, e igualar
conductas que en principio debieran encontrar tratamiento extrapenal, en
órbitas más cercanas al derecho administrativo sancionador.
En efecto, en la generalidad de las reformas habidas en el Código
Penal de 1995 se pone de manifiesto que la interpretación legislativa de las
exigencias sociales se ha centrado casi en exclusiva en parámetros de incorporación de nuevos tipos penales, de incremento de penas, de ampliación de los espacios de riesgo jurídico-penalmente relevantes que llega, en
ocasiones, a una desproporcionada utilización de la pena de prisión como
reflejo de un irrefrenable expansionismo penal. A ello ha contribuido el
que en la sociedad se haya difundido un exagerado sentimiento de inseguridad, que no parece guardar exclusiva correspondencia con tales riesgos,
sino que se ve potenciado por la intensa cobertura mediática de los sucesos peligrosos o lesivos, por las dificultades con que tropieza el ciudadano
medio para comprender el acelerado cambio tecnológico y acompasar su
vida cotidiana a él, por la percepción social de que la moderna sociedad
tecnológica conlleva una notable transformación de las relaciones y valores sociales y una significativa reducción de la solidaridad colectiva84.
Sin embargo, no debe valer como instrumento de legitimidad el sensacionalismo o el eco en los medios de comunicación de situaciones que
resultan especialmente crueles para cualquier ciudadano medio, tampoco
vale la presión social que infligen determinados grupos sociales –feministas, víctimas, ecologistas- con intereses emergentes, ni las promesas
electorales. El respeto a los principios y derechos constitucionales, a las
garantías jurídico-penales, el saber que suministran los estudios y programas experimentales sobre instituciones penales concretas, la evaluación
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legislativa de la norma penal y la Criminología, en general, deben informar la labor legislativa en materia penal.
Si como ha quedado dicho, el recurso al Derecho penal en la solución de conflictos y en la salvaguarda de los valores fundamentales de una
sociedad es ineludible y su permanencia un hecho, considero de especial
interés suministrar al legislador cuantos instrumentos contribuyan a que
sus creaciones legislativas sean lo más científicas posible. Herramientas
que permitan detectar cuando se está frente a tendencias político criminales irracionales, para evitar que éstas se constituyan en una constante,
y enfrentarlas para así indicar criterios de racionalización, pues lo que no
puede hacer la ciencia penal es apartarse de la praxis, sosteniendo simplemente que se trata de manifestaciones extralegislativas irreflexivas que no
merecen atención. El reto del Derecho Penal es hallar soluciones eficaces
frente a la criminalidad y el de la política criminal es la racionalidad en la
búsqueda respuestas no necesariamente de naturaleza penal.
Finalmente, aunque las corrientes ideológico-penalistas identifican
el Derecho Penal expansionista con un Derecho Penal moderno, en mi
opinión, no es moderno aquel Derecho que ha de sacrificar su esencia
de última ratio y relajar sus garantías jurídico-penales. Tampoco lo es
aquél que recuerda rancias estructuras de ley y orden para convertirse en
el guardián del orden jurídico, en general, y de la seguridad ciudadana,
en particular, y mucho menos aquel que recurre en más ocasiones y de
forma más severa a la pena de prisión como única forma de restablecer
el orden transgredido. Entiendo que un Derecho Penal moderno es un
Derecho Penal depurado, respetuoso con sus exigencias técnico-jurídicas,
que configura un marco jurídico suficiente frente al fenómeno criminal
que está llamado a aniquilar apoyándose en conocimientos expertos de
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Derecho Penal y sus límites ha sido progresivamente sustituida por una suerte de globalización en la que se difuminan –hasta casi desaparecer- las exigencias garantistas, otrora
conquista tenida por irrenunciable.
40 MULAS SANZ, N.: “La validez del sistema penal actual frente a los retos de la nueva sociedad”, en Diario La Ley, Nº 6292, julio 2005, p. 5.
41 VIVES ANTÓN, T. S.: “La reforma penal de 2015: una valoración genérica”, en Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, González Cussac, J. L. (Dir.) y Matallin
Evangelio, E. y Górriz Royo, A (Coodª.), Valencia, 2015, p. 34.
42 MORILLAS CUEVA, L.: “Pasa la legitimación de la pena de prisión en una sociedad democrática por una política reduccionista?, en Revista Internacional de Doctrina y
Jurisprudencia, Nº8, Diciembre, 2014, p. 2.
43 QUINTERO OLIVARES, G.: “Estudio preliminar”, en Comentario a la Reforma
Penal de 2015, Navarra, 2015, p. 42, añade el autor que justamente, la llamada pena de
“muerte lenta” regresa a nuestro derecho penal lo. Lo más llamativo y preocupante es el
poco debate que ha suscitado en la sociedad española la novedad. Las razones pueden
ser muchas y, sin duda, la gravedad de la situación económica y laboral –que ha estado
presente durante todo el tiempo de gestación de la ley- relega estas cuestiones al ámbito
de debate de los que estamos interesados, por cualquier causa, en el problema penal.
44 ÁLVAREZ, J.: “Informe de la Sección de derechos humanos del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid sobre los Proyectos de reforma del Código Penal, ley de seguridad
privada y la del Poder Judicial (jurisdicción voluntaria), Colegio de abogados de Madrid,
Valencia, 2014, p. 39. Quien afirma además que un condenado por terrorismo puede
ofrecer elementos suficientes para pronosticar que va a una vida en libertad irreprochable, lo cual nada tiene que ver con que no quiera denunciar a sus antiguos compañeros
y no excede de las exigencias constitucionales ni del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
45 MUÑOZ RUIZ, J.: “Delitos…”, cit., p. 372.
46 MORILLAS CUEVA, L.: “Presentación”, en Morillas Cueva, L. (Dir.), Estudios
del…, cit., p. 37.
47 PEÑARANDA RAMOS, E.: “Delito de asesinato: Arts. 139, 140 y 140 bis CP”, en
Álvarez García, F. J. (Dir.) y Dopico Gómez-Aller, J. (Coord.), Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012, Valencia, 2013, p.. 503, añade que no es descartable
que se tuviesen en mente algunos acontecimientos, fuertemente agitados por los mass
media en los meses que precedieron a la redacción.
48 MUÑOZ RUIZ, J.: “Una aproximación…”, cit., p. 493.
49 MORILLAS CUEVA, L.: “Presentación…”, cit., p. 37.
50 RODRÍGUEZ LAINZ, J. L.: “Los nuevos delitos leves: aspectos sustantivos y penales”, en Diario La Ley, nº 8524, abril 2015, p. 1, quien añade que la integración de estos
tipos en los esquemas propios de la parte general del derecho y su nueva regulación
procesal y de derecho transitorio plantea serios problemas interpretativos de compleja
solución.
51 MUÑOZ RUIZ, J.: “Los delitos…”, cit., p. 372.
52 Así, mediante esta LO 1/2015, de 30 de marzo se incorporan: Decisión Marco
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2008/913/JAI, de 28 de noviembre, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal; Directiva 2009/52/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, por la que se establecen normas
mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de
terceros países en situación irregular; Directiva 2011/93/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales de los
menores y la pornografía infantil; la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de abril, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y
a la protección de víctimas; Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se
sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, etc.
53 El intercambio de información de antecedentes penales se hace a través del programa ECRIS, Sistema Europeo de Intercambio de Antecedentes Penales, que entró en vigor
el 27 de abril de 2012.
54 MONTIEL FERNÁNDEZ, J. P.: “Peripecias político-criminales…”, cit., p. 141.
55 EL Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, señala que la libertad vigilada resulta aplicable no sólo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con
estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad,
sino también cuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable en relación con la naturaleza del hecho cometido, siempre que el legislador así lo haya
previsto de manera expresa.
56 MUÑOZ RUIZ, J.: “Delitos…”, cit. 371.
57 El discurso de los medios de comunicación alienta una corriente retribucionista
que asigna a las penas un componente básicamente aflictivo al estimar que la justicia penal es excesivamente tolerante con el delito. Su indiscutible impacto social facilita la eclosión y afianzamiento del populismo punitivo, estrategia política que, con claros réditos
electorales, trata de atribuir al Derecho Penal el protagonismo exclusivo en la respuesta
a toda demanda de seguridad. (GARCÍA ARÁN, M.: “Delincuencia, inseguridad y pena
en el discurso mediático”, Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 990. Se ha dicho, incluso, que la moderna política
criminal se traduce en el plano normativo en una renacida ideología de defensa social
sustentada en las ideas de peligrosidad y seguridad, (GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: “Delitos de seguridad”, en Estudios de Derecho Judicial, 138, 2007, p. 50).
58 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “De la sociedad…”, cit., p. 26, señala que ello le hace centrarse en dos grandes grupos de delincuentes, por un lado, aquellos que llevan a cabo una
delincuencia que se siente como especialmente grave, singularmente violenta y la sexual,
por otro lado los delincuentes reincidentes y habituales, entre los que ocupan un lugar
preferente los autores de la criminalidad leve patrimonial.
59 QUINTERO OLIVARES, G.: “Estudio…”, cit., p. 59, pues a nuestro legisladores les
parece que no obstante ser uno de los Estados de la Unión Europea con mayor tasa de
población reclusa, todo incremento es poco.
60 GRACIA MARTÍN, L.: Prolegómenos para…, cit., p. 60.
61 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “ De la sociedad…”, cit., p. 10.
62 RAPOSO FERNÁNDEZ, J. M.:“La expansión de la punición “simbólica” y los principios tradicionales del Derecho Penal”, en Diario La Ley, 1998, p. 2. Si el legislador se
sirve de un sistema de tipificación en que lo imperante es lo omisivo, lo abstracto, lo
ambiguo, lo vacío de contenido, etc., con la meta didáctica o retórica de dar a conocer,
de informar acerca de qué valores son importantes y dignos de respeto, sin una amenaza
definida contra bienes jurídicos claramente identificados, lo que se está haciendo es una
política criminal instrumentalizada y equivocada, porque ésta adopta una actitud servil
hacia una política cívico-educativa o de concienciación social, sin tener en cuenta el
enorme coste que esto supone en términos de eficacia.
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63 SILVA SÁNCHEZ, J. Mª.: La expansión…”, cit., p. 30, señala que ello no debe conducir a la ingenuidad de pensar que el miedo a la criminalidad lo crean los medios de
comunicación o las instituciones públicas y un ejemplo suficientemente comentado y
criticado es el relativo a la forma en que se presentan las estadísticas de delitos cometidos
por jóvenes inmigrantes (o mejor, hijos de inmigrantes).
64 DÍEZ RIPOLLES, J. L.: “De la sociedad…”, cit., p. 31, advierte que entre las reflexiones genéricas político-criminales que presentan flancos débiles a su manipulación
secundaria cabe mencionar las siguientes: la afirmación de que los sentimientos de inseguridad difundidos entre amplios sectores sociales se quedan cortos frente a la realidad,
por más que ello se formule pensando en los nuevos riesgos tecnológicos o socio-económicos.
65 Díez Ripollés añadía que si bien el Derecho Penal de la seguridad ciudadana podía
caracterizarse como una opción que prima la racionalidad pragmática, esto es la eficacia
y efectividad de la intervención penal, sobre cualquier otra consideración, no debiera
pasarse por alto que tal presencia se apoya sobre unas cuantas decisiones de naturaleza
ética y teleológica que son previas (DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “De la sociedad…”, cit., p. 28).
En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “La nueva política criminal española”, en
EGUZKILORE, Nº 17, Diciembre 2003, pp. 69 y 70.
66 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “De la sociedad…”, cit., p. 28 quien añade que en este sentido se abre una vía hacia la uniformidad social y el autoritarismo. En análogos términos
se pronunciaba LANDROVE DÍAZ, G.: “El Derecho Penal…”, cit., p. 4 a propósito de
la regulación prevista en la LO de 30 de junio de 2003 de Reforma del Código Penal de
1995.
67 JIMÉNEZ DÍAZ, Mª. J.: “Sociedad del…”, cit., pp. 21 y 22, afirma que el Derecho
Penal tiene que buscar un equilibrio entre ambos extremos y tan sólo debe intervenir
en la medida en que sea absolutamente imprescindible su utilización para proteger a la
sociedad y a sus miembros, ya sea frente a los nuevos riesgos ya sea frente a los peligros
clásicos.
68 TAMARIT SUMALLA, J. Mª.: “Política criminal con bases empíricas en España”,
en Política Criminal, Nº3, 2007, p. 3. Recurso electrónico disponible en: http://www.
politicacriminal.el.
69 En este sentido, DEL MORAL GARCÍA, A.: “Reflexiones sobre el Derecho penal”,
en Revista de Derecho de Extremadura, 2010, p. 160, advierte que ese progresivo endurecimiento también se extiende a las condiciones de su cumplimiento.
70 El artículo 33. 2 del Código Penal dispone: “Son penas graves: a) La prisión permanente revisable”
71 DEL MORAL GARCÍA, A.: “Reflexiones sobre…”, cit., p. 160, señala que ante la
proliferación de algunos delitos o el clamor social por otros, la respuesta fácil, barata
pero nada inteligente, suele ser la de incrementar las penas.
72 CANO PAÑOS, M. A.: “Las medidas alternativas a la pena de prisión en el ámbito
del Derecho Comparado”, en Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Nº8,
Diciembre, 2014, pp. 2 y 3.
73 TAMARIT SUMALLA, J. Mª.: “Política…”, cit., p. 4; en análogos términos CORCOY BIDASOLO, M.: “Expansión…”, cit., p. 49.
74 TAMARIT SUMALLA, J. Mª.: “Política…”, cit., p. 3, añade que las necesarias ponderaciones respecto a que conductas deberán ser sometidas a amenaza punitiva y con
qué clase y extensión de pena deberán ser conminadas obligan a acudir no sólo a los
valores abstractos, sino también a tomar en consideración aspectos relativos al cálculo
de beneficios y costes esperados.
75 A fecha de mayo de 2015, 65510 presos en los centros penitenciarios españoles,
con un continuo descenso, en cuanto a la tipología delictiva de la población reclusa, de
los delitos “contra el patrimonio y el orden socio-económico” y de los delitos “contra
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la salud pública”. (Datos obtenidos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior,
2014. Recurso electrónico disponible en: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/anuario-estadistico-de-2014)
76 CORCOY BIDASOLO, M.: “Expansión del…”, cit., p. 49.
77 En el año 2005 se produjeron 57 víctimas, en el 2006 fueron 69, 71 en 2007, 76 en
2008, 56 en 2009, 73 en 2010, 61 en 2011, 52 en 2012, 54 en 2013, 54 en 2014 y 22 en lo
que va del año 2015. Datos obtenidos de las fichas estadísticas de víctimas mortales por
violencia de género del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Recurso electrónico disponible en: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
78 Sobre el proceso de evaluación de las normas, vid. ampliamente RODRÍGUEZ
FERRÁNDEZ, S.: “La ¿evaluación? de las normas penales en España”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 15 -07, 2013.
79 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: La racionalidad de las leyes penales: práctica y teoría, Madrid, 2003, cit., p. 69.
80 BARBERET, R.: “Evaluación de reformas penales y planes de prevención”, en Díez
Ripollés, J. L. y Cerezo Domínguez, A. I. (Eds.), Los problemas de la investigación empírica en criminología: la situación española, Valencia, 2001, p. 108.
81 RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S.: “La ¿evaluación?..”, cit., p. 22.
82 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: La racionalidad…, p. 62.
83 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: La racionalidad…, p. 63.
84 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: “De la sociedad…”, cit., p. 4.
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RESUMO:
O artigo traça uma breve sinopse de algumas das
principais ideias e discussões inseridas na concepção
doutrinária conhecida como neoconstitucionalismo,
abordando especialmente a evolução histórica dos
vínculos entre o constitucionalismo, os direitos fundamentais e o Estado, o novo papel reconhecido às Constituições e a consagração dos Estados Democráticos de
Direito após a Segunda Guerra Mundial, a tormentosa
questão dos critérios para a diferenciação entre regras
e princípios como espécies de normas jurídicas e a
asseverada nova hermenêutica constitucional. Utiliza preferencialmente os métodos histórico-evolutivo,
histórico-comparativo, comparativo e dialético e firma
posições relativamente aos temas tratados.
ABSTRACT:
The article provides a brief synopsis of some of
the main ideas and discussions inserted into the doctrinal conception known as neoconstitutionalism,
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addressing specially the historical evolution of the connection between
the constitutionalism, the fundamental rights and the State, the new role
given to the Constitutions and the consecration of Democratic States of
Law after the Second World War, the stormy issue of the criteria for differentiation between rules and principles as species of legal norms and the
asserted new constitutional hermeneutics. It uses preferentially the historical-evolutionary, the historical-comparative, the comparative and the
dialectical methods and establish positions related to the topics discussed.
RESUMEN:
El artículo ofrece un breve resumen de algunas de las principales
ideas y discusiones insertas en la concepción doctrinal conocida como
neoconstitucionalismo, con especial enfoque a la evolución histórica de
los vínculos entre el constitucionalismo, los derechos fundamentales y el
Estado, el nuevo papel asignado a las Constituciones y la consagración
de los Estados Democráticos de Derecho después de la Segunda Guerra Mundial, la tormentosa pregunta de los criterios para diferenciar las
reglas y los principios como especies de normas jurídicas y la afirmada
nueva hermenéutica constitucional. Preferiblemente utiliza los métodos
histórico-evolutivo, histórico-comparativo y dialéctico y firma posiciones
para los temas en cuestión.
PALAVRAS-CHAVE:
neoconstitucionalismo; direitos fundamentais; Estado Democrático
de Direito; força normativa da Constituição.
KEYWORDS:
Neoconstitutionalism; Fundamental Rights; Democratic State of
Law; Constitution’s normative force.
PALABRAS-CLAVE:
neoconstitucionalismo; derechos fundamentales; Estado Democrático de Derecho; fuerza normativa de la Constitución.
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INTRODUÇÃO
O chamado neoconstitucionalismo consiste em uma perspectiva
doutrinária que, embora tenha se iniciado há mais de meio século na Europa, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, veio a conquistar
maior espaço no Brasil em tempos relativamente recentes.
De fato, foi basicamente por volta do final da década de 1990 e do
início dos anos 2000 que as principais ideias e discussões inseridas em
tal concepção passaram a ser difundidas de modo mais amplo em nosso
país, primeiramente nos ambientes acadêmicos e na sequência ganhando
terreno e relevância nas práticas jurídicas como um todo.
Hodiernamente, restam sobremaneira assimilados conceitos como
“força normativa da Constituição”, “normatividade dos princípios” e “âmbitos de eficácia dos direitos fundamentais”, dentre outros que encontram
suas origens nas correntes que compõem esse importantíssimo e realmente transformador marco teórico.
Todavia, a multiplicidade de temas e de olhares sobre eles, aliada à
escassez de obras de cunho introdutório que apresentem uma visão geral,
torna não raro difícil para os neófitos, notadamente tratando-se de estudantes de cursos de graduação em Direito, compreender o fenômeno neoconstitucional em suas linhas mestras e em seu significado mais profundo.
Eis, resumidamente, o objetivo deste artigo: oferecer um breve panorama, ou uma compilação sinóptica, acerca do neoconstitucionalismo,
por óbvio sem qualquer pretensão de ser completo e exauriente, porém
também sem olvidar a necessária reflexão crítica referente a cada ponto
enfrentado.
São preferencialmente utilizados, na consecução da tarefa proposta, os métodos histórico-evolutivo, histórico-comparativo, comparativo e
dialético. Com efeito, procede-se ao exame das origens e do desenvolvimento histórico dos conceitos e institutos abordados e o seu cotejo, tanto
espaço-temporal quanto recíproco, bem como são confrontadas e criticamente avaliadas as diferentes orientações de respeitados juristas que se
debruçaram sobre os assuntos, procurando organizá-las em sínteses superadoras de suas possíveis contradições.
Na primeira seção do trabalho se enfatiza a evolução histórica dos
vínculos entre o constitucionalismo, os direitos fundamentais e o Estado.
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Em seguida, na segunda seção, são tecidas considerações sobre o neoconstitucionalismo e a consagração das Constituições normativas e dos
Estados Democráticos de Direito. A terceira seção se ocupa da nova tipologia normativa constitucional e dos debates doutrinários respeitantes
à distinção entre regras e princípios como suas espécies, ao passo que a
quarta seção aborda a constitucionalização do ordenamento jurídico e as
peculiaridades de uma alegada “nova hermenêutica constitucional”, encerrando-se com a conclusão obtida no trato da matéria.
1. CONSTITUCIONALISMO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E
ESTADO: UM SUCINTO ESCORÇO HISTÓRICO
Um acurado exame retrospectivo é capaz de revelar que os direitos
fundamentais, o constitucionalismo e o Estado (Moderno) são fenômenos que tiveram origens e trajetórias históricas diversas e, durante longo
tempo, até paralelas, vindo a se entrecruzarem e se conectarem de maneira indissociável, em mútua implicação, apenas a partir do final do século
XVIII, com a consagração da noção de Estado de Direito, ainda de cunho
marcadamente liberal e individualista.
Com efeito, no que tange aos primeiros direitos fundamentais, embora o posicionamento majoritário negue que hajam encontrado na Antiguidade o seu nascedouro, é certo que nela, por obra da religião, em
especial do Cristianismo, e da filosofia greco-romana, surgiram ideias-chave que, posteriormente, culminariam por influenciar diretamente o
pensamento jusnaturalista e sua concepção de direitos naturais e inalienáveis do ser humano, os quais lhe seriam inerentes em virtude tão-somente
de tal condição, justificando assim a denominação desse período como
“Pré-História” dos direitos fundamentais (SARLET, 2009, p. 37-38).2
É corrente asseverar que a História propriamente dita dos direitos
fundamentais, tomados na acepção de verdadeiras conquistas no plano
jurídico-empírico, e não de meras formulações ou aspirações teóricas, ostenta seu marco inicial principal3 na Magna Charta Libertatum, firmada
pelo rei João Sem-Terra, em 1215, na Inglaterra (DALLARI, 2010, p. 271;
GRECO FILHO, 1998, p. 27; SARLET, 2009, p. 41). Mencionado pacto,
conquanto representasse notadamente a outorga de privilégios feudais à
nobreza inglesa, não estendidos ao restante da população, num contexto
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social e econômico marcado pela desigualdade, serviu de ponto de referência a alguns direitos e liberdades civis clássicos, como o habeas corpus,
o devido processo legal e a proteção à propriedade privada (GRECO FILHO, 1998, p. 27-29; SARLET, 2009, p. 41). Ademais, a singularidade do
desenvolvimento jurídico-político inglês remonta ao entendimento que
desde a Idade Média se criou e se consolidou sobre os limites do poder
dos reis e os direitos dos súditos, o que atribui àquele documento um significado que transcende o de um simples texto em que se combinam aquisições bem particularizadas com um Direito natural de inspiração cristã
(MIRANDA, 2002, p. 72).
A Magna Charta Libertatum é tida também como o ponto inaugural
dos primórdios do constitucionalismo bretão (CANOTILHO, 2002, p. 55;
MIRANDA, 2002, p. 71). De fato, a ideia de conferir sentido jurídico à
Constituição de um povo teve seu berço na Inglaterra medieval, não pela
afirmação direta de se tratar de uma instituição jurídica, mas indiretamente, pela compreensão da Constituição da sociedade como repositório e síntese de costumes consagrados pela tradição e reconhecidos pelo
direito costumeiro, e evoluiu em seguida para solucionar conflitos políticos envolvendo diferentes interesses e concepções de legitimidade do
poder, assim estabelecendo padrões de organização e de comportamento
(DALLARI, 2010, p. 171-172). O constitucionalismo, posteriormente, já
no século XVIII, espraiou-se pelo continente europeu e pela América do
Norte, tomando ares de movimento notabilizado pela exigência comum
de dotar os Estados de Constituições escritas, bem como agregando novos
contornos e peculiaridades em cada contexto sociopolítico e histórico-geográfico que veio a alcançar. Destarte, é possível falar em vários constitucionalismos ou, ao menos, em vários modelos de constitucionalismo,
se o considerarmos um processo evolutivo, ou um projeto inacabado e em
constante construção, cujas vertentes mais se assemelham a fases que se
acrescem, dentre os quais se costumam destacar como expoentes o inglês,
o norteamericano e o francês (BARROSO, 2009, p. 10-33; CANOTILHO,
2002, p. 51; MIRANDA, 2002, p. 71-108; STRECK, 2002, p. 225-282).4 Em
todas essas matrizes, todavia, vislumbrava-se a preocupação central de
impor restrições ao poder do soberano, dirigidas à preservação de prerrogativas pessoais dos indivíduos contra abusos e desmandos.
As observações acima permitem constatar que os vínculos entre os
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direitos fundamentais e a Constituição são mais antigos do que os que
unem tais elementos à forma estatal moderna de organização político-comunitária. Nesse sentido, leciona DALMO DE ABREU DALLARI que
O constitucionalismo nasceu durante as disputas medievais
pelo predomínio sobre terras e populações, com a afirmação de lideranças e costumes próprios de cada região. Assim nasceu a Constituição costumeira, que aos poucos foi
sendo reconhecida como fato e como direito, passando a ser
invocada como base e fundamento da organização social,
dos direitos individuais e do poder político. A consciência
da existência de uma constituição, como expressão da individualidade e da história de um povo, surgiu e se desenvolveu no quadro das lutas contra o Absolutismo, tendo papel
de extrema relevância na busca de redução ou eliminação de
fatores de dominação e na luta pela abolição de privilégios.
Muitos séculos depois, passando por várias etapas, se fará a
ligação entre Constituição e Estado, mas bem antes disso já
se tinha tomado consciência da necessidade da Constituição
para a existência de um povo livre, no qual a organização e a
convivência sejam baseados na justiça. (2010, p. 45)
Por sua vez, o Estado, na acepção de ordenação política unitária
maior, estruturada em torno dos componentes essenciais poder, povo e
território, é um fenômeno tipicamente moderno. HERMANN HELLER
(1983, p. 79) acentua que ele, “como nome e como realidade, é algo, do
ponto de vista histórico, absolutamente peculiar e que, nesta sua moderna individualidade, não pode ser trasladado aos tempos passados.” Ainda
de acordo com HELLER (1983, p. 83-84), a palavra Estado, introduzida
na literatura por NICOLAU MAQUIAVEL, em sua clássica obra O Príncipe, acertadamente designou uma ideia totalmente nova, posto que, a
partir da Renascença, na Europa continental, as poliarquias, que até então
tinham configuração territorial imprecisa e cuja coerência era instável,
transformaram-se em unidades de poder contínuas e fortemente organizadas, com um único exército, um único corpo de funcionários e uma
ordem jurídica unitária, impondo aos súditos o dever de obediência com
caráter geral.5 Para J. J. GOMES CANOTILHO (1993, p. 37-38), o Estado
é “uma categoria nuclear da semântica política da modernidade” e “vai
perspectivar-se como forma de racionalização e generalização do político
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das sociedades modernas”.
Convém ressaltar a tensão inicial entre as noções de Estado, que em
seu momento primeiro, como visto, significava consolidação e concentração do poder6, e as de direitos fundamentais e de Constituição, que desde
muito cedo nutriam o escopo da limitação do poder. Pertinente colacionar o magistério de LENIO LUIZ STRECK:
O Estado Moderno, fruto do rompimento com a fragmentação própria da forma estatal medieval, nasce sem Constituição (entendida stricto sensu). A primeira versão do Estado
Moderno é, pois, absolutista. Mas é exatamente o absolutismo que, dialeticamente, vai engendrar as condições para
o surgimento de formas de controle do poder, através da
exigência de mecanismos para conter o poder do príncipe.
Assim ocorre com a Inglaterra no decorrer do século XVII,
com a França revolucionária em fins do século XVIII e com
a Declaração da Independência das colônias americanas, que
culmina com a Constituição de 1787. (2002, p. 225)
Tal virtual atrito, entretanto, viria a ser dissolvido por completo a
partir do final do século XVIII, com a consagração do conceito de Estado
de Direito, fruto do ideário e das lutas por liberdade que assolaram a Europa e a América desde o século precedente e que consiste no Estado juridicamente limitado em seu poder por uma lei fundamental que assegure
direitos individuais e discipline a partilha das funções dele entre órgãos
diversos. Com efeito, o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, proclamada na França em 26 de agosto de 1789, é emblemático ao preconizar ser desprovida de Constituição “a sociedade em que a
garantia dos direitos não esteja assegurada ou a separação dos poderes estabelecida”. INGO WOLFGANG SARLET (2009, p. 58) sustenta que essa
formulação paradigmática lançou as bases do que passou a ser o núcleo
material das primeiras Constituições escritas, de matriz liberal-burguesa, bem como sedimentou definitivamente o íntimo liame entre as ideias
de Constituição, Estado de Direito e direitos fundamentais. GIANLUIGI PALOMBELLA (2005, p. 138) critica, com razão, a permanência de
“um decisivo atraso político-jurídico no fato de que essa ‘limitação’ valeu
e nasceu para valer não em relação ao Estado legislador, mas apenas ao
Estado como administração pública.” Sob outro ângulo, porém, forçoso
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reconhecer que o Estado de Direito preparou o caminho para o posterior
advento do Estado Democrático de Direito, no século XX.
Explica CANOTILHO que,
Se pretendêssemos caracterizar esta categoria política da modernidade, dir-se-ia que o Estado é um sistema processual e
dinâmico e não uma essência imutável ou um tipo de domínio político fenomenologicamente originário e metaconstitucional. Além disso, o esquema racional da estadualidade
encontra expressão jurídico-política adequada num sistema
político normativamente conformado por uma constituição
e democraticamente legitimado. Por outras palavras: o Estado concebe-se hoje como Estado constitucional democrático, porque ele é conformado por uma lei fundamental escrita (= constituição juridicamente constitutiva das “estruturas
básicas da justiça”) e pressupõe um modelo de legitimação
tendencialmente reconduzível à legitimação democrática
[...]. (1993, p. 43)
LENIO LUIZ STRECK (2002, p. 225) afirma que a limitação que o
constitucionalismo objetiva colocar no político assume diferentes feições,
havendo chegado ao seu ápice no segundo pós-guerra, a partir das noções
de Constituição dirigente e compromissória e de Estado Democrático de
Direito.
Trata-se de uma revolução copernicana que trouxe profundas mudanças na compreensão do conteúdo do Direito, do seu papel perante a
sociedade e do seu relacionamento com os demais subsistemas sociais,
bem assim na definição das esferas legítimas de atuação das funções estatais desempenhadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e
das fronteiras entre elas. Sobre o tema, discorre-se a seguir.
2. NEOCONSTITUCIONALISMO: A HORA E A VEZ DAS
CONSTITUIÇÕES NORMATIVAS E DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS DE DIREITO
No segundo pós-guerra, sobretudo depois da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, verificou-se a emergência de um novo e vigoroso constitucionalismo, de inspiração nitidamente
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humanista (DALLARI, 2010, p. 139-140), que conferiu à Constituição, Lei
Maior do Estado, papel de primazia e de direcionamento em relação ao
ordenamento jurídico-positivo. Com efeito, deixou ela de ser compreendida como mera “carta de intenções políticas” ou, pejorativamente, singela “folha de papel” dependente dos fatores reais de poder, passando a ser
reconhecida como dotada de preponderância, de efetiva força normativa e
de irradiação sobre todo o Direito infraconstitucional. Pioneiro na defesa
de sua eficácia vinculativa, preleciona KONRAD HESSE que a Constituição
[…] não configura, portanto, apenas expressão de um ser,
mas também de um dever ser; ela significa mais do que o
simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão
de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação
a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura
normatividade, nem a simples eficácia das condições sociopolíticas e econômicas. A força condicionante da realidade
e a normatividade da Constituição podem ser diferençadas:
elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou
confundidas. (1991, p. 15)
No que tange a seu conteúdo, outrossim, as Constituições, em suas
várias manifestações concretas no mundo ocidental, viram-se enriquecidas com a consagração do Estado Democrático de Direito, que se lastreia
no valor fundamental da dignidade da pessoa humana e em imperativos
axiológicos de moral e justiça. Como bem destaca DANIEL SARMENTO
(2010, p. 172), “nos países dotados de constituições normativas que protegem direitos humanos, a moral racional foi trazida para o interior do
Direito positivo e posta no seu patamar hierárquico mais elevado.”
O Estado Democrático de Direito consubstancia um aprofundamento das fórmulas do Estado de Direito e do Estado de Bem-Estar Social
(Welfare State), impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um cerne
utópico de transformação do status quo, isto é, um caráter prospectivo e
emancipador (SILVA, 2002, p. 119; STRECK, 2002, p. 64).
Traço marcante e destacado do Estado Democrático de Direito, her-
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dado do Estado Social, porém intensificado no novel modelo (STRECK,
2002, p. 85), é a previsão, no texto constitucional, de normas que estabelecem posições jurídicas subjetivas ativas invocáveis por seus titulares,
no sentido de exigirem do ente público determinadas atuações positivas,
de cunho jurídico ou material. Integram o gênero denominado direitos a
prestações em sentido amplo, que abrange, como suas espécies, os direitos
à proteção, os direitos a organização e a procedimentos e os direitos a
prestações em sentido estrito (ALEXY, 2008, p. 433-519; SARLET, 2009,
p. 189-190). Os últimos, também referidos como direitos sociais prestacionais, voltam-se, essencialmente, à melhoria das condições de vida e à
consecução da igualdade material e da justiça social, garantindo a participação do povo na distribuição pública de bens materiais e imateriais
(SARLET, 2009, p. 282).
Para NORBERTO BOBBIO (2004, p. 63), a multiplicação de direitos
decorreu de três fatores básicos: o aumento da quantidade de bens merecedores de tutela, a extensão da titularidade de alguns direitos típicos a
sujeitos diversos do homem e a consideração do próprio ser humano não
mais como ente genérico, ou em sua abstração, mas na especificidade ou
na concretude de suas diversas maneiras de ser em sociedade.
A problemática maior dos chamados direitos a prestações em sentido estrito, direitos sociais prestacionais ou simplesmente direitos sociais
consiste na sua efetividade, quer-se dizer, na sua implementação prática e consequente fruição pelos beneficiários, conforme explana JOSÉ
EDUARDO FARIA:
Ao contrário dos direitos individuais, civis e políticos e das
garantias fundamentais desenvolvidas pelo liberalismo burguês com base no positivismo normativista, cuja eficácia
requer apenas que o Estado jamais permita sua violação, os
“direitos sociais” não podem simplesmente ser “atribuídos”
aos cidadãos. Como não são self-executing nem muito menos fruíveis ou exequíveis individualmente, esses direitos
têm sua efetividade dependente de um welfare commitment.
Em outras palavras, necessitam de uma ampla e complexa
gama de programas governamentais e de políticas públicas
dirigidas a segmentos específicos da sociedade; políticas e
programas especialmente formulados, implementados e executados com o objetivo de concretizar esses direitos e aten-
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der às expectativas por eles geradas com sua positivação. A
inexistência dessas políticas e desses programas, é evidente,
acaba implicando automaticamente a denegação desses direitos. (2004, p. 272-273)
Alguns aspectos pragmáticos são decisivos para gerar a crise de efetividade dos direitos fundamentais sociais. Via de regra, as reais condições
para o exercício dessas prerrogativas constitucionais precisam ser ainda
criadas, e a criação delas se mostra economicamente mais custosa, mormente porque cada direito social costuma demandar uma prestação estatal exclusiva, que somente é aproveitada em sua realização, e não na de
outros (SILVA, 2010, p. 241-242).
Em síntese, os direitos a prestações em sentido estrito dependem
inexoravelmente de políticas públicas (CAMBI, 2009, p. 18), expressão
que, em sentido lato, “designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida social” (GRAU,
2005, p. 26). Para uma conotação mais restrita e adequada ao objeto em
exame, faz-se pertinente o acréscimo do adjetivo sociais, a fim de concebê-las como atividades estatais destinadas a instituir órgãos, entidades,
bens e serviços que concretamente proporcionem aos seus beneficiários,
“mediante a compensação das desigualdades sociais, o exercício de uma
liberdade e igualdade real e efetiva” (SARLET, 2009, p. 199).7
Ressalta LENIO LUIZ STRECK (2002, p. 64) que a Assembleia Constituinte que elaborou nossa Carta Magna de 1988 se inspirou fortemente
em diplomas constitucionais produzidos em contextos histórico-políticos
semelhantes ao que então vivia o país, isto é, de ruptura com regimes autoritários e de retomada da democracia, citando como exemplos os de
Portugal, pós-Revolução dos Cravos, e Espanha, em seguida à queda da
ditadura de Franco.
DANIEL SARMENTO (2010, p. 177-180), ao seu turno, exara que
nossa vigente Constituição da República, sob a perspectiva simbólica,
quis representar a superação de um modelo autoritário e excludente de
Estado e sociedade e selar um novo começo na trajetória político-institucional do país, bem como que, estruturalmente, tem evidente caráter
compromissório, isto é, não representa a cristalização normativa de alguma específica corrente ideológica ou cosmovisão, mas antes alberga uma
concepção pluralista, resultante da composição possível entre a ampla va-
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riedade de forças políticas e de grupos de interesses que tiveram voz ativa
em sua elaboração.
A atual Constituição Federal trouxe em seu art. 1º. a menção ao
conceito de Estado Democrático de Direito, atribuindo expressamente à
República Federativa do Brasil tal qualidade. Ademais, na esteira dos paradigmas inspiradores, elencou em seu bojo invulgar número de direitos,
dotados destarte de fundamentalidade formal e material (ALEXY, 2008, p.
520-523; SARLET, 2009, p. 74-78).
As Constituições hodiernas desempenham relevante função na modificação da realidade, porquanto se notabilizam pela presença de metarregras sobre a produção do Direito, exatamente para vincular os Poderes
Públicos, inclusive com a previsão de mecanismos contramajoritários, no
escopo de dirigir a ordem jurídica à concretização dos direitos fundamentais de todos (CAMBI, 2009, p. 26-27). Significa que a lei, pela primeira
vez na época moderna, vem submetida a uma relação de adequação, e
portanto de subordinação, a um estrato mais alto de Direito estabelecido
pela Constituição (ZAGREBELSKY, 2009, p. 34).
Essa nova maneira de ver a Constituição, que envolve o indeclinável
compromisso de cumprir suas disposições e de realizá-la integralmente
na vida cotidiana8, perpassa diferentes correntes doutrinárias que, grosso
modo, diante da apontada identidade metodológica e teleológica, costumam ser agregadas sob a égide do neoconstitucionalismo (ALMEIDA,
2010, p. 18-25; BARCELLOS, 2012, p. 1-4; CAMBI, 2009, p. 21-54; MARINONI, 2008, p. 42-48; STRECK, 2009, p. 1-16).
Para GUSTAVO ZAGREBELSKY (2005, p. 86-89), a Constituição do
pluralismo não deve mais ser vislumbrada como uma ordenação abstrata e inexorável da realidade social, mas como um texto responsivo, uma
referência à qual os seus atores haverão de recorrer a fim de encontrar
soluções justas para problemas concretos. Propõe, pois, uma exegese de
cunho tópico-retórico, que convida a doutrina e a jurisprudência a um
papel criativo na efetivação das normas constitucionais.
Argumenta o autor que
[…] a constituição do pluralismo contemporâneo se pode
considerar positiva enquanto é recriada continuamente pelo
concurso de múltiplas vontades que, ao convergirem sobre
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ela e segundo os modos dessa convergência, a redefinem
continuamente em seu alcance histórico-concreto. (2005, p.
82, tradução nossa)9
E, adiante, completa que
A legitimidade da constituição depende então não da legitimidade de quem a fez ou falou por meio dela, senão da capacidade de oferecer respostas adequadas ao nosso tempo ou,
mais precisamente, da capacidade da ciência constitucional
de buscar e encontrar essas respostas na constituição. (2005,
p. 88, tradução nossa)10
GUSTAVO ZAGREBELSKY (2005, p. 89-90) assevera ainda que, nessa tarefa de diuturna concretização e atualização, sobreleva a importância
dos princípios, normas dotadas de grande plasticidade que promovem a
real integração entre passado, presente e futuro, visto que consubstanciam
formulações sintéticas das matrizes histórico-ideais do ordenamento jurídico que, por um lado, declaram as raízes, e, por outro, indicam uma
direção, sendo, ao mesmo tempo, fatores de conservação e de inovação.
ZAGREBELSKY (2009, p. 14) define o Direito da atualidade como
dúctil, ou seja, flexível, maleável, pois reflete a exigência, muitas vezes
nada fácil de ser satisfeita, de acomodação e compatibilização concreta de
valores, tendências, aspirações e interesses (até antitéticos, frise-se) que
encontraram abrigo na Lei Maior.
Com efeito, o sistema jurídico11 de nosso Estado Democrático de
Direito há que ser compreendido como um sistema normativo aberto de
regras e princípios, que, conforme J. J. GOMES CANOTILHO (2002, p.
1145), ostenta os seguintes caracteres: 1) é um sistema jurídico, por ser um
sistema dinâmico de normas; 2) é um sistema aberto, porque apresenta
estrutura dialógica, consubstanciada na disponibilidade e na “capacidade
de aprendizagem” das normas constitucionais para captarem mudanças
da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da verdade e da
justiça; 3) é um sistema normativo, porquanto a estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas é feita por meio de
normas; e 4) é um sistema de regras e princípios, pois suas normas tanto
podem se revelar sob a forma de regras como sob a forma de princípios.
Impende, neste ponto, passar a uma breve análise comparativa dos
princípios e das regras, fixando seus traços aproximativos e distintivos.
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3. SOBRE PRINCÍPIOS E REGRAS: MARCANDO SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
A literatura sobre o modo de entender a diferença entre os princípios jurídicos e as regras jurídicas é vasta e constitui, por si mesma, uma
demonstração eloquente não só do caráter problemático, senão também
da relevância dessa distinção, que agora se presta a uma atenção crescente
(ZAGREBELSKY, 2009, p. 109).12 Antes, porém, de se apontarem os traços característicos que apartam os princípios das regras, cabe estabelecer
aqueles essenciais que os aproximam e permitem visualizá-los como espécies de um gênero comum. Com efeito, é hoje cediço que tanto uns como
as outras são normas jurídicas.13
ELIO FAZZALARI (2006, p. 49-50) leciona que a norma jurídica
deve ser compreendida na esfera do valor, quer como algo aprovado ou
preferível em dada cultura, quer, correlativamente, como critério de conduta axiologicamente ordenada.14 Para ele, a juridicidade da norma decorre de ser ela vinculante, no sentido de que a ação ou omissão concreta
deva se conformar ao seu comando, e exclusiva, no sentido de que prevalece sobre normas advindas de outros estratos (por exemplo, as normas
morais ou as religiosas). Em acréscimo, sustenta FAZZALARI (2006, p.
77-78) que a norma, sob a perspectiva de sua estrutura, no plano lógico-formal, consiste no padrão de valoração de uma conduta, articulando-se
pela descrição do comportamento do ato que se pretende regular e pela
ligação ao ato da qualificação de lícito ou obrigatório. Ou, como concebe
ARTHUR KAUFMANN (2010, p. 147), é uma prescrição formada por
uma previsão factual, uma consequência jurídica e a conexão entre aquela
e esta (mandato de aplicação).
Enfatize-se que afirmar que as normas devem ser compreendidas na
esfera do valor, ou que incorporem ou pressuponham valores, não significa, contudo, que norma e valor se confundam. Conforme bem sintetiza
JÜRGEN HABERMAS (2003, p. 317), normas e valores se distinguem,
em primeiro lugar, por suas respectivas referências ao agir obrigatório
ou teleológico; em segundo lugar, pela codificação binária (lícito/ilícito,
válido/inválido) ou gradual (relação de preferência) de sua pretensão de
validade; em terceiro lugar, por sua obrigatoriedade absoluta ou relativa;
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e, em quarto lugar, pelos critérios que o conjunto de sistemas de normas
ou de valores deve satisfazer nos casos de colisões internas. Diante dessas
diferentes qualidades lógicas, normas e valores não podem ser aplicados
da mesma maneira.
Faz-se necessário salientar que a teoria jurídica contemporânea,
influenciada sobretudo pela hermenêutica filosófica de HANS-GEORG
GADAMER (1999, p. 400 ss.), assimilou fortemente a diferenciação entre
texto e norma15 e redefiniu o conceito e a função da interpretação jurídica.
Segundo HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 30), as normas “são os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado.” RICCARDO GUASTINI (2005,
p. 23), ao seu turno, conceitua a interpretação jurídica como “a atribuição
de sentido (ou significado) a um texto normativo”, ao passo que JUAREZ
FREITAS (2010, p. 73) adverte que toda interpretação é desde logo sistemática, posto que implica a consideração do sistema jurídico como um
conjunto coerente, isto é, “comete, direta ou indiretamente, uma aplicação
de princípios, de regras e de valores componentes da totalidade do Direito”, ou, nas palavras de EROS ROBERTO GRAU (2009, p. 44), não se
interpreta o Direito aos pedaços, em tiras.
Também merece ser frisado que, nessa nova ótica, interpretação e
aplicação constituem um processo unitário e incindível, que toma os elementos do texto normativo e os do mundo empírico (um caso real ou
meramente fictício) para a formulação da norma jurídica (GRAU, 2009,
p. 35; MÜLLER, 2005, p. 50; STRECK, 2002, p. 199-213), na interioridade
do círculo hermenêutico.16 Outrossim, passa-se a reconhecer ao intérprete certo papel criativo na atividade exegética, posto que ele verdadeiramente produz a norma, tal qual esclarece EROS GRAU:
Vale dizer: a norma encontra-se (parcialmente), em estado
de potência, involucrada no enunciado (texto ou disposição);
o intérprete a desnuda. Neste sentido – isto é, no sentido de
desvencilhamento da norma de seu invólucro: no sentido de
fazê-la brotar do texto, do enunciado – é que afirmo que o intérprete produz a norma. O intérprete compreende o sentido
originário do texto e o mantém (deve manter) como referência de sua interpretação [Gadamer 1991:381]. (2009, p. 87)
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A norma jurídica assim construída (uma de várias eventualmente
possíveis), por outro lado, converte-se em norma de decisão tão-somente
se e quando aplicada a um específico caso concreto por um “intérprete
autêntico”, isto é, aquele capaz de exercer um ato de poder (GRAU, 2009,
p. 89-90, 103). Destarte, o “intérprete autêntico” é qualquer autoridade
estatal que, no âmbito de suas atribuições, tenha a incumbência de decidir imperativamente (DINAMARCO, 2005, p. 106-109; KELSEN, 1994,
p. 387-395).
Partindo de todo o exposto, pode-se conceituar a norma jurídica
como uma estrutura de sentido deôntica17, extraída de um antecedente
(prius) significativo-comunicacional18 e assentada em uma valoração positiva ou negativa, a partir de critérios jurídicos19, tendo por objeto uma
conduta humana20, sendo apreensível logicamente e expressável linguisticamente sob a forma de proposição hipotético-condicional prescritiva21,
trazendo um vetor permissivo ou mandamental (preceptivo ou proibitivo)22 e apresentando pretensões de decidibilidade de conflitos (isto é,
de se tornar norma de decisão), vinculatividade (ou seja, de conformar
concreta e imperativamente a conduta, inclusive, muitíssimas vezes, sob
a ameaça de sanção) e exclusividade (quer-se dizer, de prevalecer sobre
outras normas não-jurídicas)23. Tal conceituação procura cobrir todos os
aspectos componentes da experiência jurídica, isto é, o deontológico (plano do dever-ser), o axiológico (plano do valor), o ontológico-normativo
(plano do ser do ordenamento jurídico), o lógico (plano da racionalidade
jurídica), o coercitivo (plano do poder) e o fenomenológico (plano da eficácia social)24.
Os atributos acima indicados como constitutivos da juridicidade da
norma são perfeitamente identificáveis assim nas regras quanto nos princípios, embora cada qual mostre peculiaridades, que serão vistas a seguir,
com a análise dos critérios elencados pelos estudiosos como adequados
para a sua distinção.
Predomina atualmente na doutrina25 a diferenciação dita estrutural
ou qualitativa entre regras e princípios (ALEXY, 2008, p. 85-86; ÁVILA,
2009, p. 37; STRECK, 2009, p. 502-504), elucubrada inicialmente por RONALD DWORKIN e refinada especialmente por ROBERT ALEXY, segundo a qual as espécies normativas em apreço se distinguem por suas
estruturas lógicas, reveladoras de suas respectivas e contrastantes quali-
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dades, muito bem resumidas por CANOTILHO:
Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus de concretização,
consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras
são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida (nos termos de Dworkin: applicable in all-or-nothing
fashion); a convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky); a convivência de regras é antinómica; os princípios
coexistem, as regras antinómicas excluem-se. Consequentemente, os princípios, ao constituírem exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses
(não obedecem, como as regras, à “lógica do tudo ou nada”),
consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios
eventualmente conflituantes; as regras não deixam espaço
para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem
validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas prescrições, nem mais nem menos. Como se verá mais adiante,
em caso de conflito entre princípios, estes podem ser objecto
de ponderação e de harmonização, pois eles contêm apenas
“exigências” ou “standards” que, em “primeira linha” (prima
facie), devem ser realizados; as regras contêm “fixações normativas” definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditórias. Realça-se também que os princípios suscitam problemas de validade e peso (importância,
ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas não são correctas devem ser alteradas). (2002,
p. 1147-1148)
HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 39) esclarece que os critérios usualmente empregados pela corrente majoritária para efetuar a diferenciação
estrutural-qualitativa são quatro: 1) o do caráter hipotético-condicional,
que se funda no fato de as regras possuírem uma hipótese e uma consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas ao modo “se, então”, enquanto os princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado
pelo aplicador para futuramente encontrar a regra para o caso concreto,
constituindo “um primeiro passo”; 2) o do modo final de aplicação, segundo o qual as regras são aplicadas de modo absoluto (“tudo ou nada”),
ao passo que os princípios admitem gradação (“mais ou menos”); 3) o do
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relacionamento normativo, que se baseia na ideia de a antinomia entre as
regras consubstanciar verdadeiro conflito, enquanto o relacionamento entre os princípios consiste em um imbricamento solúvel mediante ponderação que atribua dimensão de peso a cada um deles; 4) o do fundamento
axiológico, que estaria presente nos princípios e não nas regras. Todavia,
de acordo com o autor (2009, p. 39-40), os mencionados critérios são suscetíveis de críticas.26
No que tange ao primeiro, do caráter hipotético-condicional, além
de impreciso, porquanto não indica qual seria o aludido “primeiro passo”
para encontrar a regra, parte do equivocado pressuposto de que a espécie de norma e seus atributos normativos decorrem necessariamente do
modo de formulação do dispositivo que lhes dá suporte, quer-se dizer, do
texto objeto da interpretação. Confunde, assim, enunciado e norma, bem
como olvida que qualquer norma, tanto regra como princípio, pode ser
reformulada linguisticamente de modo a tomar o formato proposicional-hipotético, isto é, a apresentar uma hipótese de incidência conectada a
uma consequência jurídica. O ponto decisivo, pois, não está na ausência
de prescrição de comportamentos e de consequências nos princípios, mas
no tipo dessa prescrição, o que é algo diverso (ÁVILA, 2009, p. 40-43).
Quanto ao segundo e ao terceiro critérios, do modo final de aplicação e do relacionamento normativo, não é correto afirmar que as regras
têm caráter absoluto e que o conflito entre elas sempre ostenta natureza
abstrata e determina a invalidade de alguma ou a criação de uma exceção,
ou que os princípios sempre concorrem e se limitam reciprocamente na
normação de um caso, por sopesamento. Exemplificando, podem-se imaginar situações em que o pressuposto de fato de uma regra se realiza e sua
consequência não é aplicada, sem que se tenha fulminado a sua validade
ou instituído abstratamente uma exceção27, ou, ao contrário, em que aquele pressuposto não se realiza e, ainda assim, a consequência é aplicada28.
Trata-se de uso da ponderação também no que concerne às regras. Por
outro lado, o que se dá com os princípios colidentes não é propriamente
uma limitação recíproca, mas o verdadeiro afastamento de um, considerado inaplicável diante das razões sopesadas, pelo outro, ao qual se reconheceu dimensão de peso maior (ÁVILA, 2009, p. 44-63).29
Por fim, no que concerne ao quarto critério, do fundamento axiológico, é equivocado sustentar que esteja presente apenas nos princípios, e

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

163

não nas regras. Repetindo o que se colacionou alhures, a norma jurídica,
qualquer que seja sua espécie, deve ser compreendida na esfera do valor,
quer como algo aprovado ou preferível em dada cultura, quer, correlativamente, como critério de conduta axiologicamente ordenada (FAZZALARI, 2006, p. 49-50). Ademais, a regulação jurídica de um comportamento
supõe a prévia valoração deste como devido ou indevido (KAUFMANN,
2010, p. 147).
HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 68-78), buscando superar as insuficiências da diferenciação estrutural-qualitativa, expõe sua proposta de
distinção, que apresenta como dissociação heurística e em alternativas
inclusivas.30 Para ele, as normas são construídas pelo intérprete a partir
dos dispositivos e do seu significado usual. Essa qualificação normativa
depende de conexões axiológicas que não estão incorporadas no texto e
nem a ele pertencem, mas são, antes, produzidas pelo próprio intérprete,
o que retira da diferenciação quer o seu valor empírico, sustentado pelo
objeto da interpretação, quer o seu valor conclusivo, não permitindo antecipar por completo a significação normativa e seu modo de obtenção.
Por conseguinte, acrescenta, um ou mais dispositivos, ou mesmo a implicação lógica deles, podem funcionar como ponto de referência para
a construção de regras, princípios e postulados normativos aplicativos31,
desde que experimentem, respectivamente, uma dimensão imediatamente comportamental, finalística ou metódica. Finalmente, enuncia como
adequados para distinguir as espécies normativas os critérios da natureza
do comportamento prescrito32, da natureza da justificação exigida33 e da
medida da contribuição para a decisão34, o que lhe permite conceituá-las
nos seguintes termos:
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade35 e
abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá
suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda
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uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como
necessária à sua promoção. (2009, p. 78-79)
LENIO STRECK (2009, p. 504-505), a seu turno, adverte que a distinção estrutural-qualitativa se origina de um conceito semântico de norma,
que é a priori e serve de gênero para a determinação das espécies regras e
princípios. De acordo com o autor, contudo, não pode haver um conceito
de norma que seja prévio e anterior ao caso a ser decidido, uma vez que
a norma não existe sem a interpretação, e esta não se faz sem um caso,
hipotético ou real. Por isso, os princípios e as regras são como condições
de possibilidade da normatividade, visto que a partir deles se determina a
obrigação jurídica a ser cumprida, o que implica a impossibilidade de um
conceito de norma que antecipe aquelas naturezas específicas. Assevera
que “norma é um conceito interpretativo e não um conceito semântico”
(2009, p. 505). A proposta de diferença de LENIO STRECK36 (2009, p.
517-518), que ressalta não ser de distinção/cisão, é portanto bastante peculiar, fincando raízes na teoria integrativa de DWORKIN e na descoberta
do caráter unificador dos princípios, considerados marcos da institucionalização da autonomia do Direito. Preleciona que as regras não acontecem sem os princípios e que estes atuam sempre como determinantes para
a concretização do Direito, devendo em todo caso concreto conduzir à
definição da resposta adequada. As regras constituem modalidades objetivas de soluções de conflitos que ordenam o que deve ou não ser feito, ao
passo que os princípios autorizam essa ordem, dotando o caso decidido
de autoridade que, hermeneuticamente, vem do reconhecimento da legitimidade. Os princípios, assim, recuperam e introduzem o mundo prático
(ético) no Direito, “cotidianizam” e “densificam” as regras, promovem a
sua “desabstratalização”, tornam-se uma espécie de “redenção da existência singular da regra”. Disso resulta que os princípios, ao invés de abrirem
a interpretação, fecham-na, pois indicam o modo correto de decidir.
No magistério de LUIGI FERRAJOLI (2010, p. 42-46), a distinção
estrutural-qualitativa entre os princípios e as regras envolve um sofisma,
pois ambos são, igualmente, normas, simplesmente formuladas de maneira diversa: os princípios, com referência ao seu respeito; as regras, com referência à sua violação e à sua consequente aplicação. Aduz ser prova disso
que mesmo as regras, quando observadas, exsurgem como princípios, que
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não se aplicam, mas se respeitam; ao passo que os princípios, até os mais
vagos, quando violados, aparecem como regras, que não se respeitam,
mas se aplicam. Assim, exemplifica, a observância das normas sobre o
homicídio, sobre as lesões corporais ou sobre o furto equivale ao respeito
dos princípios da vida, da integridade corporal e da propriedade privada,
enquanto o princípio constitucional da igualdade, quando violado, surge
como regra em relação à sua violação, exatamente a que proíbe as discriminações. A seu ver, portanto, a diferença entre princípios e regras não é
estrutural-qualitativa, mas meramente de estilo. Atenta, por fim, não se
tratar de uma questão de palavras, tendo aquela contraposição relevantes
implicações práticas, dentre as quais frisa como aspecto mais insidioso o
radical enfraquecimento da força vinculante dos princípios, sujeitos que
ficam a discricionária ponderação.
Sobre as críticas de LENIO STRECK, é cabível afirmar que vislumbrar a norma jurídica (regra ou princípio), em sua realidade e individualidade, como resultado da interpretação, que só se concretiza em cada caso
na applicatio, não impede a formulação de um conceito de norma jurídica, no plano lógico-formal (ou, se assim se preferir, no nível apofântico),
reconstruído mediante procedimento indutivo que identifique os traços
essenciais e constantes daquele fenômeno, presentes em ambas as suas
espécies, e os lance a patamares de generalidade e abstração, servindo em
seguida para confrontar novas realidades e facilitar a aferição de seu enquadramento ou não naquele módulo conceitual, bem como em uma ou
outra das espécies. Aliás, foi o que se fez alhures, ao deixar registrada neste
artigo a conceituação de norma jurídica, e é o que, grosso modo, presta-se a fazer a Teoria Geral do Direito, ramo importantíssimo da ciência
jurídica, com os institutos, conceitos e categorias jurídicas fundamentais.
Outrossim, existem princípios não só constitucionais, mas também infraconstitucionais ou legais. Um exemplo de lei principiológica, de acordo
com NELSON NERY JR. (2001, p. 444), é o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que contém preceitos gerais e fixa os
princípios fundamentais das relações de consumo.
Quanto à observação de LUIGI FERRAJOLI de que os princípios e
as regras se diferenciam, em última análise, somente sob o aspecto de sua
expressão lógico-linguística, parece repristinar em certa medida a vetusta
confusão entre texto e norma, superada pela teoria jurídica contemporâ-
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A proposta teórica de HUMBERTO ÁVILA, de dissociação heurística e em alternativas inclusivas, portanto, é a que se afigura mais pertinente para compreender as características que apartam princípios e regras,
como espécies de normas jurídicas. Com efeito, além de superar algumas
deficiências e incongruências encontráveis na distinção estrutural-qualitativa e também nas que pretenderam criticá-la, adrede apontadas, abre
novo e amplo horizonte interpretativo, ao frisar a existência de normas
principiológicas também no nível da legislação infraconstitucional e a
possibilidade de um enunciado, um conjunto deles ou a sua implicação
lógica poderem funcionar como ponto de referência para a construção
de regras, princípios e postulados normativos aplicativos, dependendo
somente da visualização sob a perspectiva comportamental, finalística
ou metódica.37 Não devem ser ignoradas, entretanto, as contribuições de
GUSTAVO ZAGREBELSKY (2005, p. 89-90)38 e LENIO STRECK (2009,
p. 517-518) para a inteligência das dimensões histórico-ideal e institucional-prática dos princípios constitucionais e de sua importância para
garantir a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, sem obstar
sua evolução e seu aperfeiçoamento, bem como a advertência de LUIGI
FERRAJOLI (2010, p. 44) acerca do risco de diminuição da força normativa dos princípios decorrente de uma ponderação despida de bases mais
definidas.
Encerrando o presente tópico, é correto concluir que o modelo de
princípios e regras se mostra o melhor para um Estado Democrático de
Direito que acolha pretensões pluralistas (ALEXY, 2008, p. 135; ÁVILA,
2009, p. 120-122; CANOTILHO, 2002, p. 1148-1149). Com efeito, um
sistema jurídico constituído exclusivamente por regras teria limitada racionalidade prática e exigiria uma disciplina legislativa exaustiva e completa do mundo e da vida, fixando, em termos definitivos, as premissas e
os resultados das regras jurídicas, sem deixar válvulas de escape para o
amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos. Conseguir-se-ia um “sistema de segurança”, mas não haveria espaço livre para
a complementação e o desenvolvimento de um sistema, tal qual o constitucional, que é necessariamente aberto, porquanto não permitiria a introdução dos conflitos, das concordâncias e do balanceamento de valores
e interesses de uma sociedade plural, aberta e dinâmica. Já um sistema
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baseado exclusivamente em princípios também levaria a consequências
inaceitáveis, como a indeterminação, a inexistência de regras precisas e
a coexistência de princípios conflitantes, solapando a segurança jurídica
e sendo tendencialmente incapaz de reduzir sua própria complexidade.
A seguir, passa-se ao estudo de como a Constituição desenvolve sua
força normativa sobre todo o ordenamento jurídico, invadindo-o e permeando-o, bem como das peculiaridades apresentadas pela nova maneira
de interpretá-la defendida por ampla parcela da doutrina, que seria exigida não só por sua estrutura de princípios e regras, mas também pela
inédita função transformadora que se lhe reconheceu perante a realidade
social a partir da segunda metade do século XX.
4. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO E A “NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL”
É inegável que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição tomou o lugar dos códigos, passando a condicionar a compreensão dos textos normativos inferiores (CAMBI, 2009, p. 58). A lei, antes
medida de todas as coisas no campo jurídico, cede espaço à Constituição
e se converte ela mesma em objeto de mensuração, é destronada em favor de uma instância mais alta (ZAGREBELSKY, 2009, p. 40). Mais do
que isso, houve a revalorização do Direito, que passou a ser reconhecido
como dotado de potencial transformador da realidade social (CAMBI,
2009, p. 22-27; HESSE, 1991, p. 24; STRECK, 2002, p. 27-28). Outrossim,
a maioria das Constituições originadas naquele período veio a incorporar
mecanismos de jurisdição constitucional ou a fortalecer e ampliar os já
existentes (SARMENTO, 2010, p. 172).
A supremacia da Constituição implica necessariamente, além da vinculação dos Poderes Públicos às suas disposições, a sua irradiação sobre
todo o Direito positivo infraconstitucional e sobre as práticas jurídicas,
políticas e sociais, fenômeno que se denomina constitucionalização do
ordenamento jurídico. RICCARDO GUASTINI (2001, p. 153) o concebe
como o processo de transformação de um ordenamento, em cujo término
este resulta totalmente “impregnado” pelas normas constitucionais. Para
ele, um ordenamento jurídico constitucionalizado se caracteriza por uma
Constituição extremamente invasora, intrometida, capaz de determinar
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tanto a legislação como a jurisprudência e a doutrina, de balizar a ação
dos atores políticos e as relações sociais.
Sete são as condições que devem estar presentes para que um ordenamento jurídico seja considerado completamente penetrado pelas normas constitucionais: 1) uma Constituição rígida, isto é, escrita e protegida
contra as investidas do legislador ordinário, por meio da tipificação de um
procedimento especial e mais solene e dificultoso para sua modificação; 2)
a garantia jurisdicional da Constituição, com a previsão de mecanismos
de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, a cargo
de órgãos jurisdicionais comuns ou de Cortes Constitucionais, ou ainda
de ambos; 3) a força vinculante da Constituição, quer-se dizer, a ideia de
que toda norma constitucional, independentemente de sua estrutura ou
de seu conteúdo normativo, é uma norma jurídica genuína, obrigatória e
passível de produzir efeitos jurídicos; 4) a “sobreinterpretação” da Constituição, isto é, sua exegese extensiva, de maneira tal que dela se extraiam
inúmeras normas implícitas, idôneas para regular qualquer aspecto da
vida social e política, sem deixar “espaços vazios” de Direito Constitucional e regulando previamente toda decisão legislativa; 5) a aplicação direta
das normas constitucionais, independentemente da interpositio legislatoris e até contra ela, mesmo nas relações entre particulares; 6) a interpretação conforme das leis, ou seja, aquela que adapta ou harmoniza a lei com
a Constituição, elegendo, frente a uma dupla possibilidade interpretativa,
o significado (a norma) que evite a contradição entre ambas, de modo a
conservar a validade de uma lei que, de outra forma, deveria ser declarada
inconstitucional; e 7) a influência da Constituição sobre as relações políticas, dependente de diversos elementos, dentre os quais se podem mencionar a previsão de instrumentos para a resolução de desacordos políticos
concernentes às relações de poder entre os órgãos do Estado, a postura
expansiva (not self-restraining) dos juízes e tribunais na aferição da legitimidade constitucional de atos legislativos ou governamentais e o emprego
das normas constitucionais na argumentação política (GUASTINI, 2001,
p. 154-164).
DANIEL SARMENTO (2010, p. 169) admite que a constitucionalização do Direito, sobretudo no Brasil, antes acostumado a um “constitucionalismo de fachada”, é uma grande vitória, digna de celebração.
Entretanto, adverte que não é uma vitória sem custos, pois suscita tam-
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bém alguns problemas, dentre os quais destaca dois. Primeiramente,
constitucionalizar uma decisão é retirá-la do alcance das maiorias; logo,
a constitucionalização excessiva do Direito pode ser antidemocrática, por
subtrair do povo o direito de decidir sobre a sua vida coletiva. Em segundo lugar, a constitucionalização do Direito é capaz de provocar certa
anarquia metodológica, a qual tem ocorrido em nosso país no que toca à
filtragem constitucional das leis e atos normativos, muitas vezes realizada
pelo Poder Judiciário sem critérios racionais e intersubjetivamente controláveis, por conseguinte podendo comprometer valores muito caros ao
Estado Democrático de Direito.
Do exame das condições acima elencadas é possível perceber que a
interpretação/aplicação da Constituição ostenta crucial importância para
assegurar suas efetivas supremacia, força normativa e irradiação pela ordem jurídica e pelos hábitos da sociedade. Daí ser usual falar em uma
específica hermenêutica constitucional, com características e peculiaridades que a distinguiriam claramente daquela dos textos infraconstitucionais (GUERRA FILHO, 2005, p. 391).
KONRAD HESSE (1991, p. 22-23) leciona que a interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma,
que não pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção
lógica e pela construção conceitual, fazendo tábula rasa dos fatos concretos da vida. Assim, a interpretação adequada é a que logra concretizar,
de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das
condições reais dominantes em uma determinada situação. Consequentemente, a alteração das relações fáticas enseja também mudanças na interpretação da Constituição, ao mesmo tempo que o sentido da proposição
jurídica estabelece os limites da interpretação e de qualquer mutação normativa.
INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO (2010, p. 155-157) aponta que
a interpretação da Constituição compartilha as características comuns à
tarefa hermenêutico-jurídica em geral, quais sejam, a linguisticidade, a
literalidade, a objetividade, a necessidade, a contextualidade e a mutabilidade. A exegese dos enunciados constitucionais, portanto, tem por parâmetro a sua linguagem, que deve ser comum a todos os seus destinatários
(legislador, juiz e comunidade); há que partir da (mas não se esgotar na)
captação do sentido literal daqueles e da suficiência do texto, sem buscar
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uma vontade oculta nele (do legislador ou da lei); impõe-se para solucionar uma determinada questão concreta da vida social; revela o significado
dos dispositivos no momento da aplicação, em sua interação com os fatos
regulados; e está sujeita a transformações no curso histórico. Outrossim,
acentua o autor que a interpretação constitucional tem a singularidade de
trabalhar essencialmente com princípios, ao invés de regras.
A doutrina não apresenta unanimidade sobre qual a técnica ou o
método interpretativo mais adequado, porém costuma identificar uma
série de cânones ou princípios orientadores próprios da hermenêutica
constitucional, cujo escopo primordial é obter a citada ótima concretização da norma. Tal catálogo, de acordo com CANOTILHO (2002, p. 1209),
foi desenvolvido a partir de uma postura metódica hermenêutico-concretizante e se tornou um ponto de referência obrigatório da teoria da
interpretação constitucional. INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO (2010,
p. 171), por sua vez, esclarece que eles são simples tópicos ou pontos de
vista, que se manejam como argumentos ou fórmulas persuasivas para a
solução dos problemas de interpretação, mas que, como tais, não habilitam o intérprete nem a valorar nem a eleger os que devam ser utilizados
em dada situação hermenêutica.39 Diante desta observação, que justifica
a desobrigação de maiores aprofundamentos quanto ao conteúdo de cada
um, limita-se o trabalho a mencionar e conceituar sucintamente os que
ordinariamente se arrolam: 1) o da unidade da Constituição, segundo o
qual esta deve ser interpretada de forma a evitar contradições, antinomias
ou antagonismos entre suas disposições; 2) o da concordância prática ou
harmonização, que impõe a coordenação e a combinação dos bens jurídicos concretamente em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns
em relação aos outros; 3) o do efeito integrador, que preconiza dever ser
dada primazia, na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, aos
critérios ou às perspectivas que favoreçam a integração política e social e
o reforço da unidade política; 4) o da correção, “justeza” ou conformidade
funcional, que visa a impedir, em sede de concretização da Constituição,
a alteração da repartição de funções nela estabelecida; 5) o da máxima
efetividade, pelo qual há que se atribuir a um enunciado constitucional o
sentido que maior eficácia lhe dê; 6) o da força normativa da Constituição,
que exige a prevalência de pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos dela, contribuam para uma eficácia ótima da lei fundamental; e 7)
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o da interpretação conforme a Constituição, segundo o qual, no caso de
textos infraconstitucionais polissêmicos, deve-se preferir a interpretação
que lhes confira significado em conformidade com a Lei Maior (CANOTILHO, 2002, p. 1209-1213; COELHO, 2010, p. 174-182; GUERRA FILHO, 2005, p. 403-405).
LENIO STRECK (2002, p. 199-200, 220), contudo, mostra-se receoso em relação à defesa dessa específica hermenêutica constitucional,
enquanto algo autônomo, sustentando que proporciona a afirmação do
paradigma objetificante da filosofia da consciência e dá azo a interpretações ad hoc da Constituição, por percebê-la como uma ferramenta que
está “à disposição” do intérprete e cujo conteúdo virá a ser “confirmado”
pela técnica ou método de interpretação, perdendo-se com isto o núcleo
político da Lei Fundamental. Como consequência, prossegue, tudo o que
dela emana é, ou pode vir a ser, relativizado, quer-se dizer, dependendo
da técnica ou método de interpretação utilizado, exsurgirá um resultado diferente. Isso acarreta sério problema para o Direito Constitucional,
porque a Constituição deve ter um caráter material/substancial, já que
é constituidora da própria sociedade, é a explicitação do contrato social
e o espaço de mediação ético-política da sociedade, significando, fundamentalmente, constituir. A dimensão política da Constituição não é uma
dimensão separada, mas o ponto de estofo em que convergem as dimensões democrática (formação da unidade política), liberal (coordenação e
limitação do poder estatal) e social (configuração social das condições de
vida) do que se pode denominar de essência do constitucionalismo do
segundo pós-guerra (STRECK, 2009, p. 22).
Em linha similar, EROS GRAU (2009, p. 279-282) salienta que a interpretação da Constituição não é exclusivamente do texto da Constituição escrita, da Constituição formal, mas da Constituição real, compreendida como expressão do ser político do Estado. Por isso, o intérprete da
Constituição não se movimenta no mundo das abstrações, frequentando
intimamente a constituição do povo ao qual ela corresponde, ainda que
geralmente não tenha plena consciência de sua ação.
Fazendo coro a essas críticas, convém enfatizar que a tendência de
se preconizar uma hermenêutica constitucional específica não consegue
superar a visão da Constituição em sua dimensão meramente formal-textual, como uma “lei sobre leis”, ofuscando, quando não verdadeira e deli-
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beradamente ocultando, seus mais profundos sentidos político-compromissório e ético-comunitário. Por outro lado, insistindo em fundamentar
a interpretação em métodos aleatória e incontrolavelmente escolhidos
pelo próprio intérprete, ao seu exclusivo talante, privilegia ainda a análise
das significações linguísticas e das correlações e implicações lógicas de
seus enunciados, em detrimento da realidade social, abre margem a subjetivismos e voluntarismos e está, por isso, em nítida contradição com a
compreensão estruturada na circularidade hermenêutica.
Com efeito, no que tange ao primeiro ponto, a Constituição, como já
dito, há que ser vislumbrada como mais que um singelo texto (STRECK,
2007, p. 310-311). Deve ser tida como um existencial, como algo que faz
parte do modo de ser no mundo do intérprete e que lhe antecipa sentidos,
os quais se apresentam como pré-juízos (autênticos ou inautênticos) para
o processo de compreensão/interpretação/aplicação do Direito (STRECK,
2002, p. 195-198). Destarte, a correta inteligência dos significados e do
papel da Constituição (pré-juízo autêntico) é condição necessária para a
escorreita construção de uma norma jurídica adequada a ela.
Quanto ao segundo ponto, a reflexão hermenêutica que se espraiou
pela ciência jurídica repudia a metodologia tradicional da interpretação,
que não responde à questão de se saber por que motivo um determinado
método deve ser escolhido em dado caso, ou seja, a existência de vários
cânones/modelos interpretativos, agravada pela ausência de metarregras
que ordenem hierarquicamente seu uso, importa que este, na realidade,
mostre-se arbitrário, funcionando como justificativa, ou álibi argumentativo, para legitimar resultados já previamente almejados pelo intérprete e
cujo alcance não é, porém, condicionado por tal uso (GRAU, 2009, p. 108109). Não se olvide, por oportuno, que o método se situa não no nível hermenêutico, da compreensão mesma (vetor de racionalidade estruturante),
mas no nível apofântico, da explicitação e justificação do compreendido
(vetor de racionalidade de segundo nível). O método, assim, é um posterius relativamente à compreensão (STRECK, 2010, p. 69-73). Ademais,
não há como isolar, na atividade interpretativa, os diversos aspectos ou
elementos considerados: toda interpretação será sempre gramatical, por
partir de um texto jurídico; teleológica, visto não prescindir da finalidade
da lei; sistemática, porquanto insere os enunciados interpretandos no ordenamento jurídico como um todo; e assim por diante (STRECK, 2002,
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p. 207-208).
Vale concluir, ante todo o exposto, que a interpretação correta, substancial e substanciosa da Constituição, fator de crucial importância para
assegurar suas efetivas supremacia, força normativa e irradiação pela ordem jurídica e pelos hábitos da sociedade, isto é, sua concretização, como
salientado alhures, depende menos de um questionável arsenal técnico-metodológico do que da assimilação e do enraizamento de seus significados ético-comunitário e sociopolítico mais profundos e do comprometimento com sua implementação na vida cotidiana.
Por outro lado, no contexto do Estado Democrático de Direito e de
uma sociedade pluralista ou aberta, a interpretação/aplicação constitucional não deve ser exclusividade de órgãos estatais, mas há que agregar,
ainda que na qualidade de pré-intérpretes que colaboram com as tomadas
de decisões daqueles, os próprios participantes, intervenientes e auxiliares
dos processos públicos de concretização da Lei Maior, as forças e lideranças políticas, os grupos e as associações representativos de interesses,
a opinião pública e os cidadãos, isoladamente ou de qualquer modo organizados, sem prejuízo da doutrina constitucional (HÄBERLE, 1997, p.
19-28). Com efeito, se a Constituição deve desenvolver força normativa,
a vontade de Constituição, que é o desejo de segui-la ou concretizá-la e
atualizá-la, não pode permanecer restrita aos órgãos e agentes estatais e
à ciência jurídica; a observância da norma, em virtude da qual deixa de
ocorrer um conflito constitucional ou um litígio, também já é concretização dessa norma (MÜLLER, 2005, p. 35-36).
CONCLUSÃO		
O neoconstitucionalismo, como se observou, caracteriza mais do
que uma vertente doutrinária, representando sobretudo uma práxis voltada à efetividade da Lei Maior. Sua emergência, no segundo pós-guerra,
consolidou e intensificou uma trajetória multissecular de aproximação
dos fenômenos direitos fundamentais, Constituição e Estado, até o ponto
de se tornarem indissociáveis no conceito de Estado Democrático de Direito, que se lastreia no valor máximo da dignidade da pessoa humana e
em imperativos axiológicos de moral e justiça.
O Estado Democrático de Direito consubstancia fórmula que incorpora e aprofunda as exigências dos Estados Liberal e de Bem-Estar Social,
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impondo à ordem jurídica um cerne utópico de transformação do status quo, mediante a previsão de diversos direitos fundamentais de cunho
prestacional e a disponibilização de mecanismos para a sua efetiva implementação, capazes de vincular a atuação dos Poderes Públicos.
O Direito sofre, assim, uma transformação paradigmática, autêntica
revolução copernicana, que desloca o epicentro do ordenamento jurídico
para a Constituição, reconhecendo-lhe uma estrutura normativa peculiar composta por regras e princípios, decorrente da concepção pluralista
que alberga, bem assim uma eficácia irradiante, não só sobre a legislação
infraconstitucional como também sobre as práticas jurídicas, políticas e
sociais como um todo.
Essas diferenças estruturais e eficaciais relativamente aos diplomas
legislativos comuns levou boa parcela da doutrina a sustentar a necessidade de uma “nova hermenêutica constitucional”, quando o problema em
verdade está na superação da visão da Constituição como singelo texto,
tendo-se em mente seus significados ético-comunitário e sociopolítico
mais profundos e a necessidade da abertura de sua (pré-)interpretação à
sociedade.
Tecidas as considerações acima, tem-se por concluído, dentro do
singelo objetivo e dos limites propostos ab initio, o esforço sinóptico-crítico que motivou a elaboração do presente artigo.
NOTAS

2
Para um panorama geral e bastante expressivo das influências religiosas e filosóficas na formação do pensamento jurídico e das concepções “protojusnaturalistas” na Antiguidade greco-romana, recomendável a consulta a GIORGIO DEL VECCHIO (1972, v.
1, p. 37-73), JOHN M. KELLY (2010, p. 1-101) e MICHEL VILLEY (2009, p. 3-74).
3
INGO WOLFGANG SARLET (2009, p. 41) anota que a Magna Charta Libertatum
não foi o único e nem o primeiro texto de tal natureza, destacando as cartas de franquia e
os forais outorgados pelos reis portugueses e espanhois nos séculos XII e XIII. VICENTE
GRECO FILHO (1998, p. 29-30), ao seu turno, relembra como antecedentes dotados de
grande relevância as “Constituições de Melfi”, de Federico II de Svevia.
4
Traço distintivo marcante entre os modelos de constitucionalismo inglês e francês é
que o primeiro teve desenvolvimento progressivo e constante, lastreado na tradição histórica e na sedimentação e continuidade de conquistas da sociedade em relação à Coroa,
ao passo que o segundo significava verdadeira e aberta ruptura com a ordem sociopolítica estamental e absolutista à época vigente e profundamente arraigada (CANOTILHO,
2002, p. 52-58; PALOMBELLA, 2005, p. 40-41). No que tange ao modelo de constitucionalismo norteamericano, originou-se a partir do congênere inglês e da incorporação do
pensamento político do século XVIII, postos perante as condições peculiares da América
do Norte (MIRANDA, 2002, p. 84).
5
LUIGI BOBBIO (1993, p. 67) afirma que o Estado, na conotação aludida no texto,
surgiu primeiramente na Europa, entre os anos 1400 e 1600, e gradativamente se di-
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fundiu no restante do mundo. CANOTILHO (2002, p. 90), por sua vez, sustenta que o
Estado, tal como caracterizado acima, corresponde essencialmente ao modelo emergente
da Paz de Westfália (1648).
6
Para um aprofundado exame dos vínculos entre a ascensão do Estado Moderno e o
subsequente predomínio da concepção conhecida como monismo jurídico, consulte-se
ANTONIO CARLOS WOLKMER (1997, p. 21-69).
7
O compromisso de ajustamento de conduta, previsto no art. 5o., § 6o., da Lei n.
7.347/1985, mostra-se um excelente instrumento para obter a implementação de políticas públicas e a efetivação de direitos fundamentais sociais, possibilitando grandes
vantagens em relação à solução adjudicada estatal, notadamente as maiores celeridade e
efetividade e o afastamento das críticas dirigidas à expansão da jurisdição constitucional
e à judicialização da política (CAMBI; LIMA, 2011, p. 132-139).
8
A vontade de Constituição, de que fala KONRAD HESSE (1991, p. 19-20).
9
No original: “[...] la constitución del pluralismo contemporáneo se puede considerar positiva em quanto que es recreada continuamente por el concurso de múltiples
voluntades que, em su converger hacia ella y según los modos de esa convergencia, la
redefinem continuamente em su alcance histórico-concreto.”
10 No original: “La legitimidad de la constitución depende entonces no de la legitimidad de quien la ha hecho y há hablado por medio de ella, sino de la capacidad de ofrecer
respuestas adecuadas a nuestro tiempo o, más precisamente, de la capacidad de la ciencia
constitucional de buscar y encontrar esas respuestas em la constitución.”
11 O sistema jurídico, no magistério de JUAREZ FREITAS (2010, p. 63), é “uma rede
axiológica e hierarquizada topicamente de princípios fundamentais, de normas estritas
(ou regras) e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando antinomias
em sentido amplo, dar cumprimento aos objetivos justificadores do Estado Democrático,
assim como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição.” O conceito de sistema, por sua vez, como elucida CLAUS-WILHELM CANARIS
(2008, p. 12-13), traz ínsitas, como seus componentes essenciais, as noções de ordenação
e de unidade, as quais, segundo o autor (2008, p. 279-280), encontram sua correspondência jurídica nas ideias da adequação valorativa e da unidade interior do Direito. Para
LOURIVAL VILANOVA (2010, p. 130-131), o Direito, “como experiência, tomado na
totalidade integrada de sentido (Reale), é um sistema prescritivo que insere dentro dessa
experiência a teoria científica dogmática, que também é um sistema. São dois sistemas:
um, cognoscitivo; outro, prescritivo. Separáveis por um corte abstrato no dado-da-experiência, o sistema da Ciência-do-Direito incorpora-se ou insere-se no próprio Direito,
como fonte material sua.” Reconhece o autor, por conseguinte, que a dogmática jurídica
não é puramente descritiva, mas também prescritiva, ou, como prefere LUIS ALBERTO
WARAT (2004, p. 31), é uma doxa (opinião), mais do que uma episteme (ciência).
12 Para elencos sintéticos, porém abrangentes, das teorias mais destacadas que se prestaram a estabelecer essa diferenciação, consultem-se EROS ROBERTO GRAU (2009, p.
173-188) e HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 35-40).
13 TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. (2003, p. 101) aponta que a norma jurídica é um
centro teórico organizador de uma dogmática analítica, pois o jurista a adota como “seu
critério fundamental de análise, manifestando-se para ele o fenômeno jurídico como um
dever-ser da conduta, um conjunto de proibições, obrigações, permissões, por meio do
qual os homens criam entre si relações de subordinação, coordenação, organizam seu
comportamento coletivamente, interpretam suas próprias prescrições, delimitam o exercício do poder etc.”
14 ARTHUR KAUFMANN (2010, p. 147), expondo as duas principais teorias acerca da natureza da norma jurídica, quais sejam, a teoria dos imperativos e a teoria das
normas de valoração, inclina-se pela segunda, sob o argumento de que algumas normas
não são satisfatoriamente explicadas a partir de imperativos, citando os exemplos das
permissivas e das de garantia. Outrossim, acrescenta que o legislador, antes de ordenar ou
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proibir, haverá que ter valorado o comportamento em causa como devido ou indevido.
15 Diferença ontológica, de acordo com LENIO LUIZ STRECK (2007, p. 222-224).
16 Logo, a interpretação/aplicação é sempre concretamente situada e depende inexoravelmente da compreensão, existencial da condição humana que, por sua vez, sedimenta-se na pré-compreensão do intérprete e nos seus pré-juízos (autênticos ou inautênticos). Ademais, tudo se passa em um mundo vivido e intersubjetivamente compartilhado
por meio da linguagem, que deixa de ser uma terceira coisa entre o sujeito e o objeto
para se tornar condição de possibilidade do conhecimento. São as consequências do giro
ontológico-linguístico ocorrido na Filosofia no século XX, que retirou de sua posição de
centralidade o sujeito cognoscente e racional da Modernidade (paradigma da filosofia
da consciência ou da metafísica moderna), conforme elucidam HANS-GEORG GADAMER (1999), EROS GRAU (2009, p. 110-117), LENIO STRECK (2010, p. 11-19) e ABBOUD e OLIVEIRA (2008, p. 32-43).
17 É um conjunto de dados da experiência passível de compreensão e indicativo de
um dever-ser.
18 O(s) texto(s), no caso do direito leislado, ou o costume, no caso do direito consuetudinário, sempre em relação com o recorte do mundo empírico sobre o qual haverá que
incidir, ou seja, o âmbito da norma, na terminologia de FRIEDRICH MÜLLER (2005, p.
42-43).
19 É o ordenamento jurídico que fornece os elementos relevantes para tal apreciação.
20 O Direito é ordenação que se ocupa das ações e omissões dos seres humanos em
sociedade (REALE, 2002, p. 377), ainda que possa tomar como pressuposto de fato (hipótese de incidência, descrição, fattispecie) da norma um acontecimento da natureza. De
qualquer modo, esse acontecimento determinará como consequência jurídica a permissão ou a imposição de um facere ou um non-facere.
21 Nos seguintes moldes: “Se F é, então deve ser C”, em que F representa o fato (natural ou humano) tomado como pressuposto pela norma e C a sua consequência jurídica.
22 Quer-se dizer, uma permissão (ou autorização) ou uma ordem para fazer ou não
fazer.
23 Pretensões que podem ou não se realizar concretamente e que estão ligadas à institucionalização da relação de autoridade, que TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. (2003, p.
108) anota como essencial para o caráter jurídico da norma.
24 Com inspiração em referenciais teóricos oferecidos por GIORGIO DEL VECCHIO
(1972, v. 2, p. 7-74), ANTONIO CARLOS WOLKMER (1997, p. 155-254), CARLOS
MARÍA CÁRCOVA (1998, p. 115-119), MIGUEL REALE (2002, p. 300-314, 562-617),
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. (2003, p. 31-51), LUIS ALBERTO WARAT (2004, p.
53-83), EROS ROBERTO GRAU (2005, p. 17-190; 2009, p. 63-314), GUSTAVO ZAGREBELSKY (2005, p. 80-91) e LENIO LUIZ STRECK (2007, p. 91-289), dentre outros,
recusa-se aqui uma visão reducionista ou unilateral do Direito, sem olvidar, contudo,
que a perspectiva adotada em determinado estudo é capaz de fundamentar um corte
epistemológico ou metodológico, privilegiando um dos aspectos em relação aos demais.
Convém dizer, sob uma ótica hermenêutica, que tal limitação só pode se situar no nível
apofântico (vetor de racionalidade de segundo nível), isto é, da explicitação e justificação
do compreendido, e nunca no nível hermenêutico (vetor de racionalidade estruturante),
ou seja, da própria compreensão, porquanto esta há sempre que absorver o fenômeno
jurídico em sua integralidade.
25 Consultem-se, por todos, RONALD DWORKIN (2010, p. 35-50), ROBERT ALEXY (2008, p. 85-120), J. J. GOMES CANOTILHO (2002, p. 1145-1150), LUÍS ROBERTO
BARROSO (2001, p. 106-108), EDUARDO CAMBI (2009, p. 90-97), VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (2010, p. 44-56) e WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (2005, p. 394395).
26 A exposição integral dessas críticas é inviável nos limites metodológicos que ba-
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lizam este trabalho, por exorbitar da necessária concisão inerente a um levantamento
sinóptico. Para o quadro completo delas, com vários e pertinentes exemplos, ver HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 40-64).
27 Quando houver razões contrárias justificáveis, devidas a circunstâncias fáticas não
previstas, mas incompatíveis com a ratio da instituição da regra ou com o princípio que
lhe sobrejaz, ou quando ocorrer antinomia (em sentido lato) insolúvel pelos critérios
hierárquico, temporal ou da especialidade, operando não no plano da validade, mas no
da eficácia. Nesta hipótese, as regras convivem harmonicamente em abstrato, porém vêm
a entrar em conflito no caso concreto, impondo que uma delas deixe de ser aplicada.
28 É o caso do emprego da analogia, método integrativo de lacunas por meio do qual
uma regra que disciplina determinada situação da vida, e não outra bastante similar, tem
sua consequência jurídica estendida sobre esta. Costuma-se sintetizar seu fundamento
jurídico no brocardo ubi eadem ratio ibi eadem jus e, por óbvio, não pode ser utilizada
quando vedada pelo sistema (por exemplo, como se dá com a analogia in malam partem
no Direito Penal).
29 Sobre os conflitos/colisões entre regras e princípios, HUMBERTO ÁVILA (2009,
p. 105) registra deverem ser solucionados, primeiramente, pelo critério hierárquico. Assim, se um princípio constitucional se contrapõe a uma regra legal, há que prevalecer o
princípio; ao revés, se uma regra constitucional se confronta com um princípio legal, há
que prevalecer a regra. Por outro lado, se as normas tiverem mesmo patamar hierárquico,
afirma dever prevalecer a regra, porquanto esta traz uma solução específica e preliminarmente decisiva para o caso. Porém, ressalva a hipótese de se constatar razão extraordinária que impeça a aplicação da regra. Para visão diversa, que contudo se restringe a
analisar conflitos ocorrentes entre princípio constitucional e regra infraconstitucional,
recomenda-se a leitura de VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (2010, p. 51-56).
30 Impende frisar que as críticas do autor levaram à réplica por parte de VIRGÍLIO
AFONSO DA SILVA (2010, p. 56-64), em defesa do posicionamento dominante. Especificamente no que toca à nova proposta distintiva, VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (2010,
p. 63) a acusa de mais confundir do que esclarecer, sobretudo por inserir numerosos
elementos que, a seu ver, além de dificultarem a intelecção, não são imprescindíveis à
correta e suficiente diferenciação entre os dois conceitos.
31 Postulado normativo aplicativo, na lição de HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 124),
consiste em uma norma imediatamente metódica que institui os critérios de aplicação
de outras normas situadas no plano do objeto da aplicação, qualificando-se portanto
como metanorma ou norma de segundo grau. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (2010, p.
168-169), entretanto, não admite essa categoria, refutando-lhe a importância e a validade
metodológicas.
32 “Enquanto as regras são normas imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a descrição da conduta a ser
adotada, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um
estado de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados comportamentos.” (ÁVILA, 2009, p. 71)
33 “A interpretação e a aplicação das regras exigem uma avaliação da correspondência
entre a construção conceitual dos fatos e a construção conceitual da norma e da finalidade que lhe dá suporte, ao passo que a interpretação e a aplicação dos princípios demandam uma avaliação da correlação entre o estado de coisas posto como fim e os efeitos
decorrentes da conduta havida como necessária.” (ÁVILA, 2009, p. 73)
34 “Os princípios consistem em normas primariamente complementares e preliminarmente parciais, na medida em que, sobre abrangerem apenas parte dos aspectos relevantes para uma tomada de decisão, não têm a pretensão de gerar uma solução específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada de decisão. […] Já
as regras consistem em normas preliminarmente decisivas e abarcantes, na medida em
que, a despeito da pretensão de abranger todos os aspectos relevantes para a tomada de
decisão, têm a aspiração de gerar uma solução específica para o conflito entre razões.”
(ÁVILA, 2009, p. 76)

178

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

35 Um breve esclarecimento terminológico: calha salientar que o significado da expressão pretensão de decidibilidade aludido pelo autor não coincide com o que se empregou, linhas acima, para indicar um dos caracteres que definem a norma jurídica. HUMBERTO ÁVILA usa a expressão com o sentido de pretensão de trazer uma disciplina
decisiva, definitiva, “pronta e acabada”, para determinado caso, ao passo que dela se valeu
o presente trabalho, como naquele trecho já adiantado, com o sentido de pretensão de se
converter em norma de decisão.
36 Há que se deixar claro que o autor se refere aos princípios constitucionais, pois
nega a existência de outros no plano infraconstitucional.
37 Sem que isso signifique abraçar o “panprincipiologismo” denunciado por LENIO
STRECK (2009, p. 475-496), posto que toda interpretação jurídica deve partir de um
contexto intersubjetivo e respeitá-lo.
38 Ver supra, 2.
39 Para um abrangente elenco dos métodos interpretativos comumente referidos,
consultem-se J. J. GOMES CANOTILHO (2002, p. 1196-1201) e INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO (2010, p. 157-170). Registre-se, contudo, a advertência de FRIEDRICH MÜLLER (2005, p. 1), segundo quem metódicas jurídicas “não fornecem à ciência
jurídica e às suas disciplinas setoriais um catálogo de técnicas de trabalho inquestionavelmente confiáveis nem um sistema de hipóteses de trabalho que podem ser aplicadas
genericamente e devem ser tratadas canonicamente.”
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RESUMO:
O texto tem a finalidade de propor a reflexão sobre o rastro histórico que deve ser considerado numa
perspectiva constitucional dos direitos fundamentais.
Utilizar-se-á a ideia de memória oficial para estabelecer a perspectiva dominante e a ideia de memória não-oficial para introduzir a perspectiva não dominante.
Trata-se de incluir na intenção interpretativa aquelas
memórias que não são oficiais, porém possuem a mesma importância destas, ao ponto de serem levadas em
consideração na aplicação dos direitos fundamentais.
Significa pôr em discussão a face mais débil da argumentação, em relação às partes envolvidas.
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ABSTRACT:
The text aims to propose a reflection on the historical trail that should
be considered in a constitutional perspective of fundamental rights. The
idea of official memory will be used to establish the dominant perspective
and the idea of unofficial memory to introduce the non-dominant perspective. That means to include those unofficial memories into an interpretative intention, considering that all of them have the same importance,
to the point of taking them into consideration in the application of fundamental rights. It means debating the weaker side of the argumentation
related to the parties involved.
RESUMEN:
Este trabajo tiene como objetivo proponer una reflexión sobre el sendero histórico que debe ser considerado una perspectiva constitucional de
los derechos fundamentales. El uso será la idea de la memoria oficial para
establecer la perspectiva dominante y la idea no oficial de la memoria para
entrar en la perspectiva no dominante. Se incluye en la intención interpretativa esos recuerdos que no son oficiales, pero que tienen la misma importancia de éstos hasta el punto de ser tomado en cuenta en la aplicación
de los derechos fundamentales. Significa poner en duda la parte más débil
de la argumentación en relación con las partes.

mo.
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Constituição, Direitos Fundamentais, História, Memória, PluralisKEYWORDS:
Constitution, Human Rights, History, Memory, Pluralism.
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1 INTRODUÇÃO
Este prelúdio traz as notas iniciais de algo que precisa ser composto dialeticamente em nosso ambiente sociopolítico-jurídico. É ser regido
pela história que nos contorna, pois ao chegarmos ao mundo já estava
ele carregado de fatos e de normas para serem conhecidas, respeitadas e,
posteriormente, alteradas. O indivíduo não parte do vazio; inicia sua jornada sobre uma estrutura cultural erguida durantes milhares de séculos.
É preciso respeitá-la, porém é necessário modificá-la no que se considera
atávico, a fim de guiá-la às próximas gerações. Portanto, projetar a história
no Direito, por meio da legislação e das decisões, contribui para efetivar
uma possível ideia de justiça ou de retidão, e até mesmo de verdade.
O eu, agora, é constituído de história; seu conhecimento, sua
vestimenta, qualquer ato emanado carrega em si uma carga enorme de
história. Possui um sentido que atravessou e atravessará o tempo, com
mudanças. Como produto cultural, o Direito também é essa história, a
qual é reconhecida pela memória. A memória reconstitui a história e a faz
inteligível. Assim, para conhecer o direito de propriedade, por exemplo, é
preciso buscar no arquivo memorial o significado de propriedade, ou seja,
aquilo compreendido e reconhecido como propriedade. Esta, por sua vez,
foi forjada durante os séculos e ainda o é. Nesse ponto, ela possui a intersecção do conhecimento passado com o presente, sendo possível projetar
o futuro.
Isso se torna evidente quando defrontado com direitos esculturados pela força da guerra e atrocidades contra seres humanos. Os Direitos
Humanos merecem total atenção por serem direitos oriundos de fortes
impactos contra a humanidade, impactos marcados com sangue e perdas
de vidas. Assim, os direitos fundamentais gravados na Constituição devem
ser reconhecidos conjuntamente com o fato e a história das pessoas envolvidas, principalmente, quando se tratar de um grupo hipossuficiente.
Não se pode ignorar a diferença cultural-histórica, por exemplo, entre os
diversos grupos indígenas e outros grupos coexistentes. Aplicar a mesma
regra sem sopesar as diferenças inerentes é concretizar a desigualdade.
Por conseguinte, é indispensável considerar as memórias próprias
dos direitos fundamentais em sua radicalidade, pois cada um desses direitos possui motivações históricas em âmbito nacional e/ou internacional.
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A ignorância ou a ausência da
memória pode significar a aplicação deturpada dos direitos, especificamente, os fundamentais. Em suma, o prelúdio busca suscitar uma
reflexão potencializadora dos direitos fundamentais, ou seja, em última
instância, dos Direitos Humanos.
2 A HISTÓRIA E A CONSTITUIÇÃO COMO MEMÓRIA
O fenômeno jurídico é caracterizado pela sua constituenda historicidade, o que possibilita investigá-lo e tratá-lo como Direito no decorrer
do tempo. Entre o passado e o presente, é possível denominar diversas
manifestações normativas em inúmeros locais de Direito. Com isso, admite-se as diferentes formas de compreensão jurídica – até mesmo diante
de uma mesma época e espaço. A multiplicidade de visões incidentes sobre o fenômeno jurídico não indica arbitrariedade; pelo contrário, apenas
mostra as variações de visões de mundo sob um mesmo fenômeno (cultural), nada além da admissão de diversas experiências histórico-objetivas
de quem está lançado (-aí) no mundo, ou seja, de quem assumiu a responsabilidade de ter nascido (FAZERES, 2000, p. 63).
Essa pluralidade não nasce por geração espontânea, o que significa
dizer que, para que se possa admitir uma concepção jurídica, é necessário
partir do entendimento de Direito à época que tenha, no mínimo, algum
ponto em comum. Para que determinada concepção seja admitida como
jurídica, é imperial que se tenha o fundamento a priori (seja metafísico ou
não, dependendo de como o Direito é visualizado) vigente. Admitir um
fundamento não é aceitá-lo passivamente como o mais adequado, mas
partir de um ponto dominante para afirmá-lo ou contrariá-lo no presente
e estruturar ações para o futuro.
Pode-se, nesse ponto, inferir a condicionalidade do entendimento
e a coerência humanas à própria experiência. Assim, por mais plural que
sejam as opiniões e as visões teórico-práticas, há um ponto e um limite
de compreensão comum. Aqueles que se esquivarem dessas delimitações
perdem o contato com o próprio mundo-da-vida e o sentido do Direito
(na história). Tanto para a corrente da história que admite a descrição dos
fatos pelo historiador, quanto para a outra corrente que admite a constru-
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ção de um passado pelo historiador (HESPANHA, 1971, p. 8), precisa-se
iniciar num ponto comum originado pelo amálgama de fatores e valores
advindos do passado e atuantes no presente. Tal ponto é a memória, conteúdo fornecido pela história que se torna dominante – a história oficial.
Por sua vez, a memória pode ser afirmada ou contestada, mas, para isso,
é preciso partir dela própria. Então, em princípio, a memória é a história oficial, os pontos comuns em que os coexistentes do mesmo mundo
tomam o conhecimento do passado, podem compreender o presente e
planejarem o futuro. Isso implica considerar o ser humano como um ser
histórico.
Esse ser histórico produz e modifica seu próprio mundo, o da cultura. Logo, estando o Direito inserido nesse mundo concebido pelas mãos
humanas, é um produto cultural que consiste na prática de proferir juízos
valorativos sobre as situações da vida social representados, nos Estados
modernos, pela legislação [este é o direito em vigor – produto do decorrer
histórico] (HESPANHA, 1971, p. 46). Por conseguinte, o tipo de método
interpretativo contribui para determinar o significado do texto, justamente por este sempre estar inserido na cápsula da história com suas intenções normativas. O Direito não se equipara à lei – regras técnicas; ele se
concentra nessas intenções normativas de ideais axiológico-jurídicos que,
num momento histórico, são recolhidas, do texto legal, pelo intérprete,
para poder realizá-las (HESPANHA, 1971, p. 48).
A ordem jurídica – como Direito – não é produto do acaso, do arbítrio infundado ou do decreto do legislador; sobre ela reside a sua historicidade constituenda e a do “operador” jurídico (HÄBERLE, 2006, p. 57).
Por isso, uma regra pode ter diversos significados em relação aos princípios num determinado tempo e espaço, porém, em outro tempo e espaço,
é possível que possua significado distinto dos anteriores. Além do mais, a
compreensão da norma variará de acordo com a memória empregada pelo
intérprete, no momento da sua aplicação: se for a oficial1, terá um sentido
e, se for a não-oficial2, outro. Como o intérprete carrega a sua memória, a
lei também possui a sua própria. Por conseguinte, poderá ocorrer a união
de horizontes de memórias: memória oficial com oficial ou memória oficial com não-oficial. Nessa última fusão, encontra-se o descompasso entre
as intenções normativas da lei com a situação de fato social analisada,
impossibilitando o encaixe das intenções normativas com o fato social e,
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por consequência, implicando conflito entre essas duas ordens.
3 A CONSTITUIÇÃO E A HISTÓRIA: A MEMÓRIA
A ideia de Constituição traz consigo a possibilidade de unir um
estado de coisas distinto do anterior com uma ordem política justa. É o
pondo de união entre as três dimensões temporais ao recepcionar o passado, ao organizar o presente e lançar os fundamentos para o futuro. Traz
consigo a tradição revisitada quando, em seus preceitos, encontram-se a
divisão de poderes (MONTESQUIEU), a democracia (ROUSSEAU), a
dignidade humana (KANT), a propriedade (LOCKE) [...] (HÄBERLE,
2000, p. 2-4). Assim sucedeu tanto em 1776 com as colônias que formaram os Estados Unidos da América, em relação à pátria-mãe, como em
1789, na queda do antigo regime na França, e em 1791, com a revolução
constitucional que substituiu o sistema monárquico. A Constituição, nesses exemplos, trouxe expectativas de mudança para um futuro de liberdade e de democracia, pois, sem uma Constituição, não é possível alcançar
qualquer grau de liberdade, como pretendia, por exemplo, a declaração do
homem e do cidadão francesa de 1789. Também, sem uma ordem constitucional não se pode admitir a divisão de poderes e os direitos individuais,
pois a Constituição surge após o momento revolucionário, de mudança e
de fundamentação de particular significação (VOLÄNDER, 2009, p. 7 e
9).
A ordem constitucional projeta uma nova ordem capacitada a ser
conservada contra situações adversas e a resistir à passagem do tempo, em
decorrência de sua prevalência normativa com suas expectativas manifestas. No mesmo sentido de Thomas Paine, a constituição deve ser considerada a bíblia do Estado, sendo que cada membro do governo e do povo
deveriam possuir um exemplar, pois é a constituição que atribui à política uma ordem institucional. O caráter essencial se refere à superioridade
das normas constitucionais em face das demais normas e não ultrapassa
a incidência do tempo e das mudanças sociais e o seu texto sofre a mutação na sua compreensão. A sua índole é constituir uma ordem política de
modo fundamentante a decidir litígios e problemas da vida político-social
(VOLÄNDER, 2009, p. 9).
É justamente na Constituição que se encontram os direitos funda-
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mentais, as atribuições de competência aos órgãos superiores e a organização do Estado. A Magna Carta abriga os preceitos essenciais do poder,
tanto do Estado quanto dos cidadãos, ao fixar os objetivos, as finalidades
e os princípios a vigorarem na sociedade, sendo que, para as constituições
modernas, esses princípios são diretamente compreensivos3. Isto implica
separar a validade dos Direito Humanos, do Estado de direito e do Estado
social do poder político, ao ponto desse poder não interferir arbitrariamente nos princípios e normas concernentes aos fundamentos do Estado,
ou seja, são normas intangíveis ao poder constituinte derivado.
Nisso se encontra uma das características da Constituição moderna exsurgida com os documentos norte-americano e francês no século
XVIII. Também se caracteriza por ser escrita, por conter um catálogo de
direitos fundamentais e por estabelecer a organização da separação dos
poderes. Sem dúvida, a diferença marcante da constituição moderna par
a antiga está na soberania do povo exercida direta ou indiretamente, atribuindo, assim, à Constituição, o caráter de humana, espacial e temporal
(VOLÄNDER, 2009, p. 10-12). Nisso está inclusa a alteração constitucional por meio de sua interpretação (HÄBERLE, 2000, p. 4-5)4.
Entre a antiga e a moderna estão séries de fatos históricos formadores de uma experiência que impele as mudanças para uma nova forma (VOLÄNDER, 2009, p. 16). Desse modo, a moderna constituição não
pode repetir as marcas (consideradas) deletérias da época anterior, pois
as condições sócio-humanas se modificaram e, junto com elas, os valores. Dessarte, recai uma espécie de verdade histórica com que a assembléia constitucional estabelece (HÄBERLE, 2006). A experiência histórica
constituiu uma carga de memória compositora dos documentos constitucionais modernos. Por isso, tais documentos não dispensam a divisão tripartida de poderes, como também lhe são imprescindíveis a forma escrita,
o elenco de direitos fundamentais, a democracia, a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos perante o Estado5. São normas que carregam na
memória um passado que não se deseja repetir ou melhorá-lo; e, ainda,
buscam construir um futuro distinto do passado regulando o presente,
impulsionado pela índole normativo-constitutiva das normas (jurídicas)
constitucionais.
A memória se manifesta expressa ou implicitamente e negativa ou
positivamente nos textos fundamentais. A qualidade de expressada pode
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ser vislumbrada quando uma norma estabelece diretamente um valor ou
fato, por exemplo, a proteção da ordem constitucional e o Estado Democrático do Art. 5º, XLIV da Constituição Federal (CF) de 19886. De outra
forma, o implícito se encontra de maneira disfarçada, inclusive, pondo
em dúvidas o objetivo da norma em relação ao fim a ser alcançado, como
por exemplo, o instituto da medida provisória (Art. 62, §§ 2º até 12 da
CF)7. O aspecto positivo e negativo diz respeito à manutenção do passado
ou sua refutação por meio de um mecanismo normativo. Logo, poderia
qualificar de positiva a memória constitucional no que diz respeito, por
exemplo, aos valores e aos fatos que se enquadram no Art. 5º da CF; já o
aspecto negativo pode ser visualizado no Art. 223 da CF8 – tal avaliação
é claramente subjetiva com os fatos históricos como elementos objetivos.
Assim, também, são projetadas as realidades políticas dos países europeus que viveram a ditadura do comunismo (a cláusula “anti-ideológica”)
(HÄBERLE, 2006, p. 104-111).
As Constituições são símbolos de uma época carregada de experiências passadas, porém, elas não são imutáveis; pelo contrario, a partir
do momento de sua disfuncionalidade com os valores dominantes, poderá ser substituída9 por outra, desde que o poder soberano seja emanado
pelo povo (VOLÄNDER, 2009, p. 16-20). Somente este possui a soberania
e pode fixar os valores preponderantes para uma nova ordem; isso indica
impor a sua memória10, que será gravada no texto axiológico-normativo
da Constituição. Esse fenômeno ocorreu no caminhar do aperfeiçoamento constitucional, por conseguinte, as diversas constituições contiveram
as características de evitar um retorno ao passado repudiado e de garantir
condições “melhores” ao futuro. A Inglaterra observou isso com a Magna
Carta, a Petition of Rights e a Declaration of Rights (VOLÄNDER, 2009, p.
34-39), enquanto os norte-americanos, colônia da Inglaterra, absorveram
as experiências inglesas e construíram a sua constituição (VOLÄNDER,
2009, p. 39-53); da mesma forma, os franceses compuseram a sua constituição de 1791, ao se rebelarem contra o Ancien Regime (VOLÄNDER,
2009, p. 53-54).
Como se percebe, cada povo agrega a sua experiência histórica e a
dos outros (quando observada) para formar a sua Constituição. Por consequência, cada Magna Carta possui valores preponderantes que as torna ou não distinta das demais constituições de outros povos. Do mesmo
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modo, por exemplo, a Constituição do Brasil de 1988 é a memória oficial de Portugal-império e Brasil-colônia e das Constituições anteriores
(CAMPANHOLE e CAMPANHOLE, 1986) (de 1824 até a Constituição
de 1988 com suas inúmeras emendas), além de agregar, entre outras, as
experiências norte-americanas e francesas.
Se a Constituição carrega uma memória, o intérprete – cidadão,
técnico jurídico, político, economista, etc – também é portador de memória (constituída ao longo da sua vida), mas esta pode ser tanto a oficial
como a não-oficial. Assim, ao interpretar a Constituição, ocorrerá a fusão
de horizontes, da qual resultará uma perspectiva ímpar ao se levar em
consideração o caso em voga. A singularidade da perspectiva pode estar
ou não total ou parcialmente com a memória constitucional. Se estiver de
acordo total ou em parte, será constitucionalmente legítima no que está de
acordo com a Carta. Porém, se a interpretação não estiver de acordo com
a Carta, ela será ilegítima, logo, será inconstitucional.
Essas conclusões são simples de serem abstraídas do contexto jurídico-prático. No entanto, existe hoje em dia a abertura ao pluralismo
sociopolítico-jurídico. Ao incidir o pluralismo no contexto memorial, evidencia-se com mais força uma memória não-oficial, oriunda do gueto da
história, submersa em dejetos da memória dominante. Com isso, não se
quer subverter a memória oficial ao ponto de deslocá-la ao posto de não-oficial, mas pretende-se, apenas, trazer a memória não-oficial à superfície para ser confrontada com a oficial, ao constituir uma comunicação
dialógica. Ainda, não se deseja perverter a Constituição e sua função; ao
contrário, a partir da Constituição ter-se-á a recuperação das condições
daqueles portadores da memória não-oficial. Mas, para tanto, é preciso
estabelecer um ponto legitimante da pluralidade a incidir na Constituição
no momento da sua interpretação.
O aspecto plural tem origem nas diferenças e não na igualdade
(identidade), porém, somente quem pode produzir diferenças são os diferentes seres humanos em sua irrepetível e histórica característica. Em
relação à memória, poder-se-ia criar uma espécie de parâmetro, portanto,
são (mais) semelhantes aqueles que possuem memórias semelhantes e são
mais díspares aqueles que possuem memórias distintas. Por isso é possível
encontrar visões-de-mundo completamente distintas em sociedades plurais que permitem a livre formação e a manutenção de cada memória. Por
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outro lado, em sociedades fechadas e totalitárias, a similitude prepondera,
pois o cultivo da diferença memorial pode provocar grande risco à sociedade e é fortemente repreendida11. Com isso, depara-se com a questão da
democracia e da liberdade em relação à igualdade (identidade) ao relacioná-las às condições reais de exercer a democracia, sendo que mais identidade significa, na esteira de Hegel, a abolição das condições propícias
para a democracia (KRIELE, 1990, p. 229). Daí a necessidade de desqualificar qualquer memória como oficial e estabelecer todas as memórias no
mesmo patamar de importância, para o que a constituição deve acolher o
pluralismo.
4 CONSTITUIÇÃO DO PLURALISMO: O ACOLHER DA DIFERENÇA MEMORIAL
A sociedade plural exige uma Constituição plural, capaz de possibilitar um maior número de diferença sem comprometer a própria índole
do Direito. Isso não significa a conivência com qualquer situação, mas
constituir uma premissa pluralista capaz de compreender uma variedade
de ideias e de interesses na coletividade política, visualizada no local e no
tempo, (HÄBERLE, 1980, p. 55) a conviverem em ordem e a não violarem
a concepção de Direito12. Uma diversidade de memórias é abarcada pela
“tolerância” da expressão constitucional do Direito, envolvendo maior
abertura da própria constituição, teorias, interpretações e intérpretes. A
abertura baseia-se em direção ao futuro e ao passado, inclusive os textos clássicos são textos constitucionais que contribuem na compreensão
da teoria do pluralismo constitucional. No entanto, essa teoria não pode
abdicar da interpretação e da política constitucional, sobretudo da fundamentação antropológica (HÄBERLE, 1980, p. 55).
A experiência como crítica normativa refere-se à história – e à
sua memória – constitucional como valor preponderante, por um lado, e
como comparação constitucional, por outro. Cada geração e povo precisam constituir e encontrar a sua própria experiência a fim de arquitetar
boas instituições constitucionais. Com certeza, não é somente a Constituição que pode garantir a sucessão de gerações; é necessário que cada
pessoa contribua com a continuidade dos institutos no espaço coletivo. A
inserção da experiência na teoria do pluralismo constitucional é um com-
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plemento para atualidade e orientação do futuro da Constituição. Cabe
destacar que tal pluralismo procura seu rumo entre o conservadorismo e
o reformismo (HÄBERLE, 1980, p. 56). Então, sob a experiência, encontram-se as diversas memórias (as oficiais e as não-oficiais) coexistentes.
Para alcançar o equilíbrio dessas memórias o espectro do pluralismo deve atingir quatro domínios distintos: 1) no sentido extenso do
domínio político público; 2) no domínio cultural, científico e artístico;
3) econômico; 4) em sentido estreito, no domínio estatal. A Constituição
surge como o pluralismo da lei (HÄBERLE, 1980, p. 56). Implica adotar uma teoria constitucional pluralista, uma interpretação constitucional
pluralista e uma política constitucional pluralista. Tal pluralismo é formado e mantido por condições de consenso irrenunciável de elementos
como a dignidade humana, a informação, a opinião, a ciência; inclusive,
a liberdade partidária e a oposição, além de um Estado democrático, público, social e cultural, ainda com a separação entre os poderes e a independência jurisdicional. Esses elementos favorecem a garantia de participação dos diversos grupos sociais na construção de um ambiente comum
(HÄBERLE, 1980, p. 57).
Este modelo constitucional preocupa-se em proteger a minoria e
em deixar de servir determinados grupos ou classe de cidadãos, instituindo uma tolerância interna do Homem em relação ao cidadão. É justamente essa proteção, por vezes, promoção, que capacita a minoria a participar
plenamente do ambiente democrático e a exercer a sua cidadania (TOURAINE, 1996, p. 63-64). A manutenção do espaço público constitucional é efetuada pelo desenvolvimento do próprio consenso guiado pelas
garantias exigidas pelo pluralismo constitucional que deve manter sempre ativa a tolerância. Em última instância, é assegurar a cada pessoa ou
grupo a possibilidade de manifestar, intervir e se opor com suas próprias
concepções (memórias) no ambiente público, dentro dos limites jurídicos
(HÄBERLE, 1980, p. 59). Também que a pessoa ou o grupo tenham reconhecido a sua história, sua cultura, sua economia e sua política perante
os demais. Logo, a memória (oficial ou não) contribui para estabelecer o
fundamento do reconhecimento.
As decisões que ignoram esta memória devido à simpatia da letra da
lei, violam a pluralidade Constitucional e seus elementos acima indicados.
O pluralismo constitucional não pode ser apenas formal, mas incontor-
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navelmente ele deve ser material. Esta materialidade envolve levar a sério
a memória da pessoa ou grupo, independente de qualquer circunstância,
não só como sinal de tolerância, mas de legitimação do apelo do outro
como pessoa, pelo fato de o pluralismo ser a medida do Homem, de estar
fundado antropologicamente (HÄBERLE, 1980, p. 62) na diversidade. O
sujeito não pode ser reduzido à simples razão, por participar na formação,
manutenção e alteração de identidades coletivas, num constante movimento de inclusão e de libertação, numa luta constante para assumir o seu
lugar de interesse (TOURAINE, 1996, p. 174).
O ser humano, portanto, possui três dimensões simultaneamente ativas: a razão, a liberdade e a memória. Essas três perspectivas podem ser
traduzidas de forma praticossocial ao pô-las em correspondência com a
República democrática. Somente esse regime político permite aflorá-las em suas respectivas potencialidades. A identidade coletiva remete
à organização política a fim de representação dos interesses dos diferentes grupos sociais (memória); a razão transporta a cidadania –
numa forte marca da Revolução Francesa –; e a liberdade impõe uma
visão individualista que limita o poder do Estado com o objetivo de
preservar os direitos fundamentais (TOURAINE, 1996, p. 174).
Fortificando as mesmas circunstâncias, o Estado constitucional
se contrapõe a qualquer Estado totalitário ou de ideologia monopolítica. Isso, pois, nele não se impõe a verdade absoluta; pelo contrário,
ele estimula a busca da verdade. Com isso, a verdade surge no meio
da convergência de percepções e representações que parte do uno e se
converge em múltiplo em direção à dignidade humana, pois somente com
dignidade é que se pode ter multiplicidade/pluralidade, e isso é realizado
por meio das garantias constitucionais (HÄBERLE, 2006, p. 113-118).
5 DIREITOS FUNDAMENTAIS: A MEMÓRIA QUE DEVE PREVALECER
Os direitos fundamentais constituem os mecanismos de proteção
à dignidade humana, sem que nessa proteção existam distinções entre
classes, crenças, opções políticas, sexuais etc. O seu núcleo memorial é
a dignidade humana, pois foram projetados e estabelecidos ao longo das
diversas atrocidades praticadas contra a algum grupo seres humanos. Sua
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memória é composta por genocídios, torturas, restrições arbitrárias, perseguições injustas, desaparecimentos por motivos políticos, discriminações (raciais, morais e sexuais), penas injustas, suplícios[...]. Todos
os fatos históricos compositores desse elenco são responsáveis pela
concepção de Direitos Humanos e fundamentais, além de reforçarem a
importância desses direitos invioláveis.
Por meio da história resgatada pela memória, é possível encontrar
a explicação fundamentante para a sustentação e a aplicação desses
direitos, ou seja, estabelece-se, nesse momento, o possível confronto
entre memória oficial e memória não-oficial. Ora, se os direitos fundamentais foram emergindo conforme as atrocidades, a sua memória
foi criada com a seleção de fatos históricos relevantes para aqueles que
assim os instituíram (memória oficial). Porém, existe o lado dos fatos
históricos relevantes para aqueles que não instituíram esses direitos;
portanto, as suas memórias estão ligadas a outros fatos (memória não-oficial).
Não se pretende, com isso, recusar e subverter a memória oficial. Apenas, busca-se destacar a necessidade de olhar para o outro
lado, legítimo como o oficial, quando da incidência desses direitos
num caso concreto. Também, não significa deixar desabrigados os
aderentes à memória não-oficial, mas escutá-los a fim de possibilitar
a aplicação dos direitos fundamentais na perspectiva dessas memórias.
Isso significa reconhecê-los e colocá-los de alguma forma na dialética
da res publica (SCHACHTSCHNEIDER, 1994, p. 59). O processo jurídico-político torna-se mais complexo, mas assume uma dialética que tende
a se desenvolver ao ponto fulcral do caso concreto. Logo, são duas posições antagônicas a colidirem até chegar a uma resposta fundamentada,
ou seja, a fundamentação deve levar em conta ambos os lados13, sem se
contradizer.
6 COMO PODERIA SE DESENVOLVER UM CASO
Este momento é exemplificativo: não possui o objetivo de estabelecer nem defender posições em relação ao caso. Apenas pretende convocar alguns argumentos para situar a temática acima exposta. O caso de
que se pretende tratar, em resumo, é o da política pública x. Essa política
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busca concretizar preceitos de direitos fundamentais nucleares da CF.
A política pública suscita a lembrança de fatos históricos do país
que colocam duas circunstâncias de grupos distintos de tal forma que um
grupo (A), por critério sociopolítico-histórico, é incluído na política pública e outro (B), que por critério sociopolítico-histórico, ficou fora de x, mas que também sofre o mesmo problema de A que
é objeto de x. Nota-se que os reflexos da história, relativos ao x, são
sentidos hoje em diversos aspectos por ambos os grupos (A e B),
mas apenas A possui acesso à política pública por meio da memória
oficial.
A memória não-oficial em movimento dialético com a oficial
agrega à interpretação da memória oficial a visão de questionadora
sobre se x é ou não constitucional ou se é ou não legítimo. Cabe
destacar que a memória oficial (constitucional) encontra-se marcada
na constituição por meio da normatização, cujo objetivo é de enfrentar o problema e de forçar que a situação desvantajosa mude. Nesse
sentido, a memória oficial é de uma precariedade e de desigualdade
quando faz a diferenciação de A e de B no condizente ao acesso a x.
A memória oficial (infraconstitucional), no caso de x, está
baseada no argumento da redução da desigualdade entre todos os
grupos de pessoas (A, B, C, D,...), porém o grupo B não é abarcado
pela política pública x e, por isso, acaba por se encontrar ainda em
desigualdade e sem o auxílio de x. A memória oficial está ligada a
uma época marcante e percorre todo o desenrolar histórico até os
dias atuais, caso contrário não seria argumento para política pública.
A memória não oficial, nesse caso, não nega a memória oficial, porém alarga a política pública ao incluir a peculiaridade do
grupo B, sem enfraquecer as necessidades do A e potencializar x.
Assim, o poder judiciário e o legislador devem se ater, no mínimo,
a essas duas memórias, e, quando decidirem por uma delas, devem
decidir fundamentadamente. Não será o arbítrio que deve decidir,
mas os fatos e os valores que incidem nessa questão. Se esta se resume ao aspecto do grupo A, então somente a este deve ser destinada a
política pública, porém se abrange o aspecto que pertencem ao B, A e B
deverão ser abrangidos. A questão memorial fica estabelecida com essas
duas opções, sem prejuízo de outras possíveis serem alegadas.
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7 CONCLUSÃO
O prelúdio baseia-se na questão teórica de situar a memória
(história) no contexto jurídico. A memória que está inscrita na letra das
legislações, das doutrinas e da jurisprudência e a memória encontrada
na vida de cada indivíduo ou da comunidade. Se o poder emana do povo,
as legislações e as decisões devem refletir o sentimento do detentor do
poder soberano, porém, na democracia, não existe unanimidade e, por
vezes, a vontade ou a necessidade da maioria não é exatamente a expressão da legislação e da decisão. Incidem os fatores políticos do discurso
e da dominação. Na tentativa de colocar a manifestação do povo, com
isso, aproximar a vontade ou/e a necessidade do soberano às decisões e
às legislações.
A memória não oficial é o elemento caracterizador de uma contraposição à oficial. Por isso, é capaz de estimular a dialética a fim de estabelecer um confronto de ideias e, por fim, estabelecer a resposta mais
adequada à vontade e à necessidade do soberano. O republicanismo é o
reflexo da dialética entre a minoria e a maioria em termos democráticos.
Sem a memória não oficial, ter-se-ia em voga um único aspecto a ser visualizado. É claro que existem casos em que se terão inúmeras memórias
não oficiais ou até oficiais, momento em que o importante é o confronto
de memórias na perspectiva do Estado constitucional-republicano, sendo que a prevalente deve possuir coerência com os princípios sócio-estatais.
Os direitos fundamentais foram e são forjados pelos fatos históricos e a necessidade de proteger o ser humano de degradações por ele
mesmo produzidas contra si mesmo. O rol de direitos fundamentais, por
essa razão, aumentou e tende a aumentar, pois sua natureza não é algo
estanque no tempo e no espaço, mas dinâmica (Art. 5º, §§ 2º e 3º da CF).
É um exemplo jurídico carregado de história e, certamente, nela fundamentado. Por isso e por ser uma classe de direitos fundamentadores
de todo o ordenamento jurídico, carrega em si múltiplas memórias das
mais graves atrocidades contra o ser humano, ou seja, suas memórias são
paradigmas para a atual geração e para as gerações futuras, justamente
para que fatos memoráveis não se repitam.
Por fim, a questão da política pública, nesse prelúdio, serve de
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exemplo. Não se retiram conclusões devido ao foco do artigo estar concentrado na esquematização da memória no Direito.

Notes

1
Refere-se a que se encontra na legislação e nas opiniões dominantes do Direito.
2
A memória não-oficial contradiz a oficial, mas, como a oficial, ela também advém da seleção de fatos históricos.
3
Assim, vide: Arts: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Federal de 1988.
4
E assim pode-se dizer ao pensar na Constituição: “Que occultos são os mysterios
da Escriptura Divina; e que grande doutor é o tempo! Não ha melhor interprete das
Prophecias, que o successo das coisas prophetisadas; nem ha discurso mais certo para
alcançar o que não se entende, que o discurso dos annos.” (VIEIRA, 1945, p. 139).
5
Em relação à república existem alguns Estados que não a adotam, porém são
democráticos (STERN, 1984, p. 579).
6
Art. 5º, XLIV: “constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;” da
CF. Sem os fatos passados não se teria a exata função e importância deste dispositivo.
7
Todos os parágrafos foram objetos da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001 da CF. Neste caso, pode-se relembrar a atuação legislativa do executivo
preconstituição de 1988. Portanto, aqui pode ter duas perspectivas: 1) uma brecha para
relembrar o passado, a faculdade de legislar do executivo; 2) é necessário que o executivo legisle, logo, a constituição dita as condições e os limites para isto. Duas memórias
que estão ligadas diretamente à legislação do executivo e à história ditatorial do país. A
primeira pode ser considerada uma memória não-oficial, já que a CF de 1988, em seu
todo, procura promover a democracia. Logo, a memória não-oficial indica os resquícios de concentração legislativa no executivo, que, se levada em conta, permite que as
medidas provisórias sejam utilizadas indiscriminadamente.
8
Art. 223: “Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão
e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.” da CF. Fica a
questão: qual o motivo de não remeter diretamente ao Congresso Nacional essa questão da radiodifusão? E a decisão que possui a marca do interesse do povo? Não interessa?
9
Neste texto não importam quais são as formas de substituição de uma constituição.
10 A memória imposta é considerada a oficial. Nem sempre (ou quase nunca) essa
memória expressa a realidade histórica do povo; pelo contrário, expressa, na maioria
das vezes, a anuência expressa ou tácita do povo diante do texto elaborado e aprovado
pela Assembleia Constituinte.
11 A completa similitude de memória provoca a estagnação e a uniformidade social.
12 Para efeito de compreensão, a palavra Direito não se reduz à lei, mas implica um
fenômeno mais complexo que não cabe aqui discorrer. Vide: KAUFMANN, 1966.
13 Em termos judiciais, a fundamentação terá que ser consistente e suficientemente
desenvolvida para que, não só as partes, mas todos possam perceber (claramente) as
motivações da escolha de uma das memórias. Cabe destacar que a concepção memorial
não pretende dar azo ao arbítrio judicial nem legislativo, razão por que a motivação dos
atos deve ser rigorosa.
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RESUMO:
A partir de uma análise histórica e sistemática
das previsões legais, em especial da Constituição de
1988, o artigo destaca a existência de um dever constitucional imposto pelo constituinte de instituir o direito à educação como meio formador do indivíduo para
o exercício da cidadania, missão que é seguida pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).
Destaca, também, que no Brasil sempre houve a prestação formal e insuficiente do direito à educação, muitas vezes utilizado como ferramenta de dominação,
mantendo situações de desigualdade e exclusão social.
Salienta que não basta a mera educação formal da maneira como é atualmente ministrada, concluindo que o
direito à educação deve ser adequado a sua finalidade
constitucional, pois apenas com uma formação voltada ao pensamento crítico e a cidadania, será possível
inserir as pessoas no debate democrático, assumindo
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seu protagonismo como cidadãos, como forma de equacionar alguns problemas estruturais da sociedade, como, por exemplo, melhores oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.
ABSTRACT:
From a historical and systematic analysis of the legal provisions,
highlighting the 1988 Constitution, in this article we emphasize the existence of a constitutional duty imposed by the constituent of the right to
education as a formative environment of the individual to the exercise of
citizenship, a task that is followed by the Law of Directives and Bases of
National Education (Law No. 9394/1996). We also highlight that in Brazil
there has always been inadequate formal provision of the right to education, which is very often used as a form of domination, keeping situations
of inequality and social exclusion. We point out that the way the mere
formal education is currently taught is not enough, and conclude that the
right to education have to be appropriate to its constitutional purpose,
assuming that it is only with an education focused on critical thinking
and citizenship that it will be possible to insert people in the democratic
debate, in order to lead them to take their roles as citizens and overcome
the miseries experienced.
RESUMEN:
Por un análisis histórico y sistemático de las leyes, especialmente la
Constitución de 1988, el artículo destaca la existencia de un deber constitucional impuesto por el constituyente de instituir el derecho a la educación como medio formador del individuo para el ejercício de la ciudadanía, misión que es seguida por la Ley de Diretrizes y Bases de la Educación
(Lei nº 9.349/1996). Destaca, también, que en Brasil, siempre hubo uma
prestación formal e insuficiente del derecho a la educación, muchas veces
utilizado como una herramienta de dominación, mantenendo situaciones
de desigualdad y exclusión social. Destaca que no es suficiente la mera
educación de la manera como es atualmente ministrada, concluyendo que
el derecho a la educación debe ser adecuado a su finalidad constitucional, pues solamente con una formación voltada al pensamiento crítico y a
la ciudadanía, será posible inserir las personas en el debate democrático,
asumiendo su protagonismo como ciudadanos, como manera de equa-
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cionar algunos problemas estruturales de la sociedad, como, por ejemplo,
mejores oportunidades de aceso al mercado de trabajo.
PALAVRAS-CHAVE:
Direito à educação. Cidadania. Democracia.
KEYWORDS:
Right to education. Citizenship. Democracy.
PALABRAS-CLAVE:
Derecho a la educación. Ciudadanía. Democracia.

INTRODUÇÃO
Em um Estado Democrático de Direito como é a República Federativa do Brasil, fundado nos princípios da soberania, da cidadania e da
dignidade humana, busca-se por meio dos direitos fundamentais e pela
solidariedade a efetivação da justiça social e a plena realização da dignidade da pessoa humana.
Ocorre que a retomada da democracia ainda é fenômeno recente na
história do Brasil, posto que há pouco mais de 25 anos foi promulgada a
Constituição Cidadã de 1988, encerrando o período ditatorial que o país
vivenciou. Nesta esteira, não se vislumbra – nem poderia ser diferente –
um cidadão brasileiro consciente de seu papel em sociedade.
Vislumbram-se indivíduos que ainda não conhecem o mínimo dos
direitos e garantias fundamentais que lhe são assegurados na Constituição, bem como não têm consciência exata de seus deveres e sua posição
como parte de um ‘povo soberano’, do qual todo poder estatal emana.
Desse desconhecimento decorre a exclusão de um considerável número de brasileiros, que se veem marginalizados, vivenciando uma realidade paralela. Sentem-se como vítimas do Estado e das demais pessoas ao
seu redor, sem ter consciência de seu papel como agentes de transformação da realidade em que estão inseridos.
Há uma indignação pulsante na vida de pessoas que não conhecem
ou não vivenciaram a existência de uma dignidade constitucionalmente
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reconhecida, e quase sempre negada pelo Estado, seja em situações alarmantes de miséria, opressão, na omissão estatal na aplicação de recursos
em políticas públicas imprescindíveis à viabilização concreta de direitos
sociais (ex: saúde, moradia, segurança).
O cidadão carente de valores éticos e de lucidez sobre o que lhe é
garantido desconhece sua real e suprema titularidade disposta no artigo
1º da Constituição de 1988. Esse desconhecimento faz com que o cidadão
se omita na busca de seus direitos e não perceba que é o principal prejudicado da ineficiência da gestão do Estado.
Não conhecendo seus direitos, o cidadão não os exercita e, o que é
pior, não fiscaliza as ações de seus governantes.
Diante desse panorama, torna-se imperioso que cada pessoa seja esclarecida e preparada para o exercício consciente da cidadania, ou seja,
para que possa exercer os direitos e garantias previstos na Constituição e,
assim, assegurar a concretização daquele princípio fundamental e de sua
dignidade enquanto pessoa. Por conseguinte, atingindo o próprio ideal de
democracia, na medida e nos limites em que for possível.
E só por meio do conhecimento o indivíduo atingirá a consciência
de saber existir sua dignidade e passará a lutar para preservá-la, exigindo
o respeito do Estado e da própria sociedade para consigo e para o bem
coletivo.
Com uma nova e efetiva prática educacional, na qual possam ser
inseridos valores básicos, é que haverá um despertar consciente para a
concretização da Constituição da República, bem como dos princípios
decorrentes do Estado Democrático de Direito em que se vive.
Evidenciar-se-á que o direito à educação é instrumento primeiro e
principal no intuito da construção e transformação de uma nova sociedade, condizente com os valores e objetivos constitucionais da democracia,
justiça social, cidadania e dignidade.
1 CIDADANIA E EDUCAÇÃO
O Brasil é um Estado Democrático de Direito e seu perfil está traçado pela Constituição da República. Por consequência, deve obedecer aos
princípios que o fundamentam, enumerados no artigo 1º da CRFB, quais
sejam, a soberania (que será popular, exercida nos termos do parágrafo
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único do aludido artigo), a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
Os objetivos do direito à educação encontram-se no artigo 205, que
dispõe que a educação visa “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Com efeito, pode-se afirmar que os objetivos do direito à educação
se entrelaçam com os próprios princípios e objetivos fundamentais da República.
Nas palavras de Canotilho (1999, p. 285):
Uma das funções dos direitos fundamentais é a da não discriminação. Tendo-se por marco o princípio da igualdade e dos direitos de igualdade específicos consagrados na constituição, extrai-se que esta é a função
básica e primária dos direitos fundamentais.
Vislumbra-se, nesta senda, a correlação das finalidades e fundamentos com a preparação do indivíduo para participação no espaço público,
a fim de que dela decorra a consecução dos objetivos constitucionais do
Estado Brasileiro, sob a égide dos princípios fundamentais eleitos pela
Constituição.
A realização do direito à educação beneficia o indivíduo, mas principalmente enriquece toda a sociedade, uma vez que concretiza a democracia, os princípios republicanos, o desenvolvimento da sociedade,
reflexamente interessando ao próprio Estado. É indispensável ao desenvolvimento humano, ao crescimento econômico sustentável, à erradicação da pobreza, à fiscalização dos poderes estatais, etc.
Busca-se na essência do direito à educação a garantia da igualdade
de oportunidades ao indivíduo, uma vez que a liberdade e a democracia
só serão alcançadas em sua plenitude se o homem tiver acesso ao núcleo
essencial básico de seus direitos.
Destarte, a própria Constituição aponta que o direito fundamental
social em comento deve servir como instrumento de alcance e efetivação
da cidadania e de legitimação do próprio Estado democrático de direito.
Posto isso, em breve análise sobre a evolução do conceito de cidadania, pode-se chegar à ideia de cidadania como “a qualidade auferida
aos seus detentores de ser cidadãos, membros de uma determinada co-
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munidade política organizada, tornando-se os autores e destinatários do
ordenamento jurídico delineado” (AGRA, 2013, p. 119).
Inicialmente, a cidadania atribuída à experiência grega, por volta dos
séculos VIII e VII, representava o vínculo restrito entre cidadão e Estado,
sendo ele sanguíneo, entre o homem livre, excluindo-se mulheres, escravos e estrangeiros. Com efeito, apenas uma pequena parte da população
podia ser considerada cidadã e, por consequência, participar da polis, utilizando-se do direito da palavra no espaço público em condição de igualdade como prerrogativa.
A cidadania ateniense antiga deve, em verdade, ser compreendida
sob um panorama essencialmente público, como condição e, também,
exigência de participação na gestão da coletividade. O cidadão ateniense
participava porque assim podia em função de sua condição, mas também,
e talvez principalmente, porque devia” (ARNESEN, 2010, p. 20).
Em seguida, evoluindo-se para a formação dos estados nacionais,
no contexto das revoluções francesa e operária inglesa, verifica-se o próprio surgimento do vocábulo cidadania. Colhe-se de Marcelo Guasque
Furtado (2010, p. 62): “Se por um lado as raízes do que entendemos por
cidadania encontram-se na Antiguidade greco-romana, de outro lembramos que a própria palavra “cidadania” (citoyenneté) é moderna, estando
ligada ao contexto histórico do século XVIII, ao Iluminismo e à Revolução Francesa”.
A par disso, inicia-se o individualismo e uma busca de universalização e uniformização do status da cidadania. Complementando a doutrina
liberal clássica, a ideia do Estado de bem-estar social, criada pela análise da sociedade inglesa, sob a influência da teoria do sociólogo Thomas
Humphrey Marshall, vem incluir os direitos sociais ao conteúdo da cidadania.
Assim, de acordo com Marshall (1967 apud Furtado, 2010, p. 70):
“A cidadania seguiu, pelo menos no caso inglês, uma espécie de itinerário cronológico que passaria pela conquista dos direitos civis no século
XVIII, direitos políticos no século XIX e direitos sociais no século XX”.
O conceito de restrito torna-se nacional, permanecendo a vinculação
dos indivíduos ao Estado, mas acrescentando elementos civis (liberdades
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individuais), políticos (participação na gestão pública) e, posteriormente,
sociais (assistências estatais) à concepção de cidadania.
E nesse passo, já examinando a realidade pátria, na evolução das
constituições brasileiras, verifica-se a alteração do conceito de cidadania
conforme cada período histórico-constitucional vivido. No Brasil, houve
a alternância entre períodos autoritários como na época imperial e também repressivos como no Estado Novo (Constituição de 1937), oportunidades em que se viu a contraposição entre a garantia e consolidação dos
direitos sociais e a mitigação de direitos civis e políticos.
Nesse diapasão, embora tenham existido lutas e movimentos sociais
ao longo da história do Brasil pela concessão de direitos, principalmente
os sociais (que exigem prestação estatal), não há como não se pensar que
a ideia de cidadania está mais ligada a uma benesse dos governantes por
um jogo de interesses do que propriamente à conquista pela população
em reivindicações de igualdade.
Marcelo Guasque Furtado (2010, p. 110) afirma que:
O fato de os direitos sociais no Brasil (sobremaneira trabalhistas)
terem sido concedidos em um período de Executivo forte (Era Vagas),
em que os direitos civis e políticos estavam sufocados é indicativo de um
processo de conquista de direitos menos como resultado de lutas e reivindicações e mais como concessão do poder instituído. Isso de certa forma constrói uma percepção da cidadania como algo a ser concedido por
quem detém o poder, em uma relação hierárquica onde vigora o paternalismo [...].
Não se podem olvidar as inúmeras diferenças entre a cidadania na
realidade brasileira daquela examinada por Marshall no seio da sociedade
inglesa. De modo que não há como haver uma transposição integral do
conceito criado por aquele pensador a realidade pátria.
Primeiro em razão da ordem inversa de aquisição dos direitos que
formam o conteúdo da cidadania, como acima mencionado.
Corroborando para esse entendimento, Meira (2014, p. 09):
No Brasil, os direitos sociais foram os primeiros e a sua implantação
ocorreu em um período de supressão dos direitos políticos e de redução
dos direitos civis. Os direitos políticos, em seguida, foram implementados
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de maneira igualmente bizarra. A maior expansão do Direito do voto, a
propósito, ocorreu em período ditatorial [...].
E segundo, em virtude da diversidade da base do povo formador das
duas sociedades. Os indivíduos cidadãos, considerados titulares de direitos na Inglaterra eram jovens, brancos, proprietários de bens ou trabalhadores. Enquanto no Brasil em sua maioria são negros e fazem parte de um
conglomerado miscigenado de pessoas que ainda buscam o mínimo para
viver, para ter dignidade e construir uma identidade.
De tal sorte, apenas na Constituição de 1988 houve a unificação dos
três elementos componentes afirmados na teoria de Marshall (direitos
civis, políticos e sociais), sendo a cidadania garantida ao menos formalmente de maneira plena. Com a redemocratização brasileira, o indivíduo
assumiu, em tese, o papel ativo do direito à cidadania, saindo da posição
de um mero expectador dos acontecimentos.
Nas palavras de Arnesen (2010, p. 36): “apenas a futura distância
histórica permitirá verificar se esses eventos foram suficientes para uma
inversão de cidadania passiva para cidadania ativa, ou seja, de direitos
presenteados para direitos conquistados”.
Ainda, cumpre salientar que a cidadania se encontra insculpida inicialmente no artigo 1º, inciso II da Constituição como um dos princípios
fundamentais da República, mas também tem previsão em outros artigos
da Constituição. No artigo 5º, inciso LXXI, vislumbra-se a proteção da
cidadania por meio do mandado de injunção; no inciso LXXIII, encontra-se o requisito da cidadania para a legitimidade apta ao uso da ação
popular; no inciso LXXVII está a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.
Dentre inúmeros artigos da Constituição, merecem também destaque: o artigo 22, inciso XIII, no qual está prevista a competência privativa da União para legislar sobre cidadania; o artigo 61, no qual está
resguardada ao cidadão a faculdade da iniciativa de propositura de leis
complementares e ordinárias. Nos artigos 62 e 68 há a vedação de edição
de medidas provisórias e leis delegadas acerca da cidadania.
E finalmente, no artigo 205 da CRFB está a ligação entre educação e
cidadania, tendo em vista que aquela deverá ser “promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
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da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” (BRASIL, 2015).
Portanto, neste trabalho é abordado o conceito de cidadania sob o
ângulo jurídico, de titularidade individual ou coletiva, de forma ampla, ou
seja, para além do mero exercício de direitos políticos.
Pontualmente assevera Erik Saddi Arnesen (2010, p. 11) que, embora seja difícil a delimitação de um conceito de cidadania, pode-se aferir
que: “tudo aquilo que permite ao indivíduo efetivamente exercer os direitos fundamentais de que é titular insere-se no conceito de cidadania”.
Superado esse ponto já se pode afirmar que é estrita a ligação entre
cidadania e direito à educação, uma vez que para a real efetivação daquele princípio é imprescindível que haja um correto processo educacional,
voltado aos princípios constitucionais, visando preparar o indivíduo para
o exercício dos direitos e deveres decorrentes de sua condição como cidadão.
2 A CIDADANIA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
A cidadania no arcabouço constitucional brasileiro, a partir de 1988,
passou a ser estabelecida no Título I da Constituição, no artigo 1º, inciso
II, dentre os princípios fundamentais da República3.
Sobre esse novo viés da cidadania, agora como princípio constitucional, escreve José Afonso da Silva:
A cidadania aqui está num sentido mais amplo do que o de titular de
direitos políticos. Qualifica os participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade estatal (art.
5º, LXVII). Significa aí, também, que o funcionamento do Estado estará
submetido à vontade popular. E aí o termo conexiona-se com o conceito
de soberania popular (parágrafo único do art. 1º), com os direitos políticos
(art. 14) e com o conceito de dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso
III), com os objetivos da educação (art. 205), como base e meta essencial
do regime democrático (1999, p. 108-109, grifo do autor).
Com efeito, a cidadania assumiu papel da mais alta relevância, tornando-se princípio norteador de todo o sistema jurídico pátrio, direcio-
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nando e condicionando toda a atividade estatal e exprimindo um valor
considerado essencial pela sociedade brasileira, qual seja, a democracia.
Recebendo esse caráter de princípio constitucional, a cidadania se
tornou fonte primária do direito, possuindo superioridade hierárquica
frente a outras normas infraconstitucionais, além de ter plena eficácia e
normatividade.
Acerca da inclusão e do papel dos princípios constitucionais fundamentais na Constituição de 1988, é de se destacar que:
A inserção dos princípios na Constituição faz com que ocorra uma
“revolução de juridicidade” e os princípios gerais transformam-se em
princípios constitucionais. Os princípios passam a ter caráter normativo e
passam a informar todo o sistema constitucional (BREGA FILHO, 2002,
p. 55).
Não se pode perder de vista que além do princípio constitucional
fundamental, com base no artigo 1º, inciso II da CRFB, em interpretação sistemática do parágrafo 2º, do artigo 5º, da CRFB4, conclui-se que
a cidadania também integra os direitos fundamentais, derivados de tal
princípio.
Consagrou-se a importância dada pelo constituinte à participação
política após anos de subjugação em um regime ditatorial, com a finalidade de ver realizada a verdadeira soberania popular, o efetivo regime
democrático e a ampla proteção da dignidade da pessoa humana.
Não por menos a atual Lei Maior brasileira é denominada de “Constituição Cidadã”, demonstrando seu perfil voltado à cidadania e elevando
esse princípio a seu ápice constitucional de garantia.
Ocorre que, na atual realidade vivida pelo Brasil, mesmo já tendo
se passado tempo suficiente para a efetivação das ordens constitucionais,
ainda não se tem de fato a realização plena da cidadania.
Nem mesmo a propalada redemocratização operada pela Constituição Federal de 1988 foi capaz de alterar o cenário de iniquidades vivenciado pela imensa maioria da população nacional. Passados mais de 21
anos da promulgação da Constituição cidadã, os ideais democráticos que
inspiraram os legisladores constituintes ainda não se concretizaram, não
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transformaram a realidade nacional (ARANÃO, 2010, p. 58-59).
O processo civilizatório tardio do século XX no Brasil reflete hoje
a marginalização de grandiosa parcela da sociedade, pois “as referências
ao processo de formação histórica do Brasil dão conta das marcas que
se sente até hoje advindas de uma sociedade escravista e hierarquizada”.
(FURTADO, 2010, p.109).
Perpetua ainda um conceito clássico de cidadania atrelado à condição eleitoral de votar e ser votado, mas de rarefeita efetivação material, ao
passo que ser cidadão tem importante significado e vai muito afora do que
se entende comumente.
É por demais conhecida a análise que se faz da cidadania em nosso
país, reiteradamente no sentido de sua baixa qualidade ou mesmo, e talvez principalmente, a denúncia da sua inexistência concreta. Tanto que é
recorrente na fala comum, nos textos jornalísticos e também no discurso
acadêmico uma focalização na ideia de que é preciso “construir a cidadania” ou “resgatar a cidadania”, dando a entender que se trata de uma realidade que não está presente no cotidiano dos brasileiros, que precisa ser
conquistada, mesmo diante de todos os avanços institucionais, sua ampla expressão na Constituição de 1988 e grande circulação nos discursos
(FURTADO, 2010, p. 108).
Evidencia-se a convivência conflitante entre uma Constituição moderna e interpretações restritivas, somando-se a não viabilização da efetivação de seus ditames, ocasionando a manutenção do status quo dominante, excludente e discriminatório.
Logo, inevitável que se levantem inúmeros questionamentos acerca
dos mecanismos aptos a resolverem tal problemática. Uma vez que a cidadania deveria ter todas as ações e atividades dos poderes estatais a seu serviço, pois foi alçada ao princípio fundamental de um Estado e, portanto,
está intimamente ligada com a dignidade da pessoa humana, funcionando
como uma espécie de fundamento dos direitos fundamentais, o que de
fato não ocorre.
O Brasil continua sendo um país de desigualdades e marginaliza-
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ções. Os direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição cidadã são sistematicamente afrontados e o respeito à dignidade humana e ao
exercício da cidadania ainda está distante da grande maioria dos brasileiros (ARANÃO, 2010, p. 59).
Como tornar o princípio da cidadania passível de maior eficácia?
Como mudar seu conceito e a interpretação que lhe aplicam para abrigar
a titularidade de direitos sociais, aumentar o acesso ao Poder Judiciário,
concretizar garantias processuais constitucionais a exemplo da ação popular e do mandado de injunção? Como torná-lo aplicável amplamente
na realidade e prática jurídica e civil, saindo de uma concepção de mero
valor abstrato formalmente previsto na Constituição?
A resposta destes e outros questionamentos inauguram profundas
reflexões sobre a necessidade de redefinição do que se entende por cidadania, e se em verdade existe uma possível nova concepção, além de sua
abrangência.
3 UM NOVO CONCEITO DE CIDADANIA
A concepção de cidadania não pode ser dogmática e cristalizada.
Não pode permear os séculos e décadas sem se atentar para a evolução
histórico-constitucional e para o dinâmico processo social democrático.
Não pode ficar restrita ao sinônimo de direitos políticos e vinculada tão
somente à nacionalidade e à democracia.
Assim, percebe-se a sedimentação de um conceito restrito de cidadania que implica, de modo correspondente, conceitos restritos de poder,
de política e de democracia. A cultura e o ensino jurídico dominante no
Brasil, utilizando e reproduzindo essa ideia de cidadania, cria obstáculos
à percepção e ampliação temática e emancipatória da cidadania (MEIRA,
2014, p. 05).
“Todavia, pode-se perguntar se a vontade dos nobres representantes
se configura com a vontade dos cidadãos? Não seria o conceito de cidadania muito mais amplo e substancial?”, como bem pontua Walber de Moura Agra (2013, p.120). A máxima realização da cidadania exige a busca de
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um novo conceito, muito mais material e vinculado à titularidade participativa dos indivíduos em relação aos direitos fundamentais sociais.
Objetiva-se maior e melhor envolvimento do cidadão nas decisões
políticas estatais e em seu papel como ator social, sujeito de direitos e deveres em sociedade.
Destarte, arrima-se essa releitura do conceito de cidadania em três
elementos essenciais: democracia material, dignidade da pessoa humana
e cidadania participativa, em uma tentativa de maximizar a participação
dos cidadãos nos negócios do Estado, assegurando que a liberdade-autonomia, protegida pelos direitos fundamentais, possa existir ao lado do
direito de liberdade participação, de acordo com a concepção de “animal
político” defendida por Aristóteles (AGRA, 2013, p. 120).
A ideia de uma nova concepção ou redefinição do que se entende
por cidadania tem como desígnio principal a inclusão da atuação ativa,
participativa do povo.
Por meio desta compreensão percebemos que não é uma cidadania
formal, distanciada do contexto sociopolítico, cultural e ético a que garante juridicamente os direitos, mas uma cidadania ativa, organizada de
forma individual na sua prática e coletiva na sua afirmação. (SILVA; TAVARES, 2011, p. 03).
É a necessidade de promoção da inserção, do desenvolvimento e
da participação social de todos os cidadãos nos rumos do Estado. Meira
(2014, p. 10-11) assevera que: “É o momento de instituição da cidadania
que conscientiza a população a respeito de importância da própria cidadania numa espécie de pedagogia da cidadania; da percepção da cidadania não-realizada como cidadania que precisa ser construída”.
Por conseguinte, além da busca para o alargamento de seu conteúdo,
deve haver no mesmo sentido a luta para que haja a inclusão de antigos
e novos titulares da cidadania, merecedores da qualidade de ‘cidadãos’.
E neste ponto impera a necessidade de reformular o que se entende pela
própria qualificação de cidadão, pois na nova realidade devem ser inseridos os excluídos, os marginalizados, as minorias de todas as formas (mu-
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lheres, idosos, negros, homossexuais).
Marcelo Guasque Furtado (2010, p. 88) aduz que:
De maneira geral, podemos dizer que os novos sentidos de cidadania, ou a ampliação de seu significado, estão a serviço da: 1) atualização da
noção em termos de conteúdo para abarcar novos direitos; 2) integração
de atores sociais tradicionalmente excluídos do universo da cidadania,
como as mulheres, negros, homossexuais, etc.
Direitos e titulares antes não considerados pelos discursos da classe
dominante precisam ser abarcados na busca de uma cidadania atual efetiva e de um real Estado Democrático de Direito.
Com efeito, é preciso desenvolver o espírito de unidade, em que todas as pessoas cidadãs do povo brasileiro se veem incluídas em um corpo
social único, responsável pelo direcionamento de um país melhor, enxergando-se como partícipes de decisões políticas por seus representantes ou
quiçá por elas mesmas tomadas de maneira participativa direta.
Se os entes estatais não propiciarem aos cidadãos condições materiais mínimas, a concepção de cidadania resta irremediavelmente mitigada. Concorda-se com José Afonso da Silva quando o afirma que é preciso
dar a esse conceito um sentido mais preciso e operativo em prol da população mais carente da sociedade de modo a retirá-lo da pura ótica retórica
que tende a esvaziar seu conteúdo ético (AGRA, 2013, p. 120).
Impõe-se destacar que se procura uma maior amplitude da cidadania, sem, contudo, haver fragmentações entre cidadanias, como se houvesse uma feita para cada vertente: política, social, feminina, homossexual.
Para nós, que estamos interessados em discutir o sentido de cidadania condizente com o objetivo constitucional de educar para a cidadania,
a que sentido devemos nos apegar diante desse universo de cidadanias
plurais? Acreditamos que sem desvalorizar as lutas que justificam uma
grande parte desses qualificativos (em especial no tocante aos grupos minoritários), talvez valha compartilhar da posição de Elisa Reis no tocante
ao fracionamento de designações de cidadania. A autora, em um contexto
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de debate sobre a cidadania do trabalhador rural, expressa-se da seguinte
forma: [...] ‘Seria válido fragmentar esse conceito de cidadão para falar
de uma cidadania operária, camponesa, feminina, étnica ou o que seja?
Prefiro não fragmentar a cidadania, porque a condição da igualdade é sua
generalidade, a universalização do conceito’. (1986, p. 55). Para os nossos
fins, também preferimos não fragmentar a cidadania (FURTADO, 2010,
94).
A luta é a mesma, ou seja, o grande foco é a unidade, atrelar o conceito de cidadania com a soberania popular, com o princípio da isonomia
(com foco na realização dos direitos sociais), para que haja o mais próximo de uma verdadeira democracia. Mais ainda, integrar todos os atores
sociais e as novas possibilidades de exercício dos direitos de cidadania.
Não há que se falar em uma separação, como se houvesse uma cidadania para cada tipo de pessoa titular e para cada conteúdo que se pretende utilizar em determinada questão ou situação.
Nada mais coerente do que afinar o princípio fundamental da cidadania com os demais fundamentos distribuídos no artigo 1º da CRFB,
desenvolvendo-se em uníssono, servindo de parâmetro para os próprios
objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB).
É neste cenário, tendo como foco a democracia e os direitos humanos, que a formação cidadã encontra espaço para ampliar sua atuação e o
exercício da cidadania. Em outras palavras, a cidadania ativa surge como
ponto de apoio em um possível ciclo de avanços democráticos e de respeito aos direitos humanos (SILVA; TAVARES, 2011, p. 04).
De tal sorte, verificar-se-á essa nova cidadania como base vital de
uma democracia mais real e honesta, a fim de que os cidadãos brasileiros
nela se reconheçam e sejam atores ativos da evolução do Brasil enquanto
Estado Democrático de Direito.
A democracia supõe o respeito às decisões da maioria, desde que elas
não violem os direitos humanos historicamente conquistados. Por isso, é
o regime que dispõe das melhores condições para o exercício da cidadania
ativa, o respeito e a materialidade dos direitos humanos e da justiça social
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(SILVA; TAVARES, 2011, p. 03).

conclui-se da mesma maneira com relação à cidadania):

Conforme afirma Meira (2014, p. 10), “a cidadania, antes pressuposta pela democracia, passa a ser, ao mesmo tempo, o seu fundamento”. Juntar-se-ia, assim, os dois aspectos da cidadania: a da participação política
ativa, inserida nos direitos políticos, e a da proteção jurídica, do indivíduo
portador de direitos (civis, sociais e difusos) (FURTADO, 2010, p.121).
É indubitável que para a realização desta nova cidadania, com foco
total no indivíduo como ator social, deve haver o conhecimento de direitos, o desenvolvimento de uma opinião moldada e voltada aos anseios da
realidade social e aos valores democráticos.
Aida Maria Monteiro Silva e Celma Tavares (2011, p. 03) afirmam
que para a concretização da cidadania nesta perspectiva é fundamental o
conhecimento dos direitos, a formação de valores e atitudes para o respeito aos direitos e a vivência dos cidadãos.
E neste ponto o direito à educação se apresenta como o principal
veículo de ligação para a consecução dessa nova cidadania.

Não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem
basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que
a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o
conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo.

4 O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PRESSUPOSTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
A cidadania bem exercida exige de seus titulares uma atuação pautada pela ética, pela crítica e avaliação consciente de escolhas, a fim de que
seja tomado o melhor caminho, a melhor opção possível na participação
das decisões a serem realizadas na esfera pública. Com o fito de que seja
atingida a democracia, a qual fundamenta o Estado brasileiro, bem como
seja alcançada e preservada a dignidade da pessoa humana, a cidadania
merece indispensável atenção no ordenamento jurídico nacional.
Primeiramente porque cidadania e democracia caminham juntas,
ainda que cada uma dessas concepções desempenhe seu papel individual,
ambas possuem relação de fundamento recíproco e não de exclusiva dependência. Destarte, são elementos basilares da República Federativa do
Brasil e não são finitas em si mesmas, mas são ideais perseguidos para
um objetivo maior, qual seja, a efetivação dos direitos fundamentais e da
dignidade da pessoa humana.
José Afonso da Silva (1999, p. 129-130) afirma que a democracia (e

Em seguida, deve-se neste momento levar em consideração o que
se entende por dignidade da pessoa humana, apesar da amplitude de sua
ideia e da dificuldade em delimitá-la, pois ostenta indissociável relação
com o que se entende por cidadania.
E sobre a concepção de dignidade humana, Sarlet (2004, p. 60) aclara
da seguinte forma:
Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições
existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência
e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
Inequivocamente a dignidade da pessoa humana é um valor máximo
a ser buscado pelos Estados Democráticos de Direito, não por outra razão
foi alçada a princípio fundamental da República Federativa do Brasil, no
artigo 1º, inciso III, juntamente com a cidadania (inciso II).
Notável, portanto, a existência de uma relação umbilical entre ambos
os princípios, sendo que para a realização de um, necessita-se do outro,
uma vez que não é possível pensar no efetivo exercício da cidadania sem
ser um meio para alcançar a dignidade da pessoa nem se vislumbra possível imaginar um indivíduo com dignidade plena sem a atuação cidadã.
Deste modo, torna-se necessário analisar o papel do direito à educa-
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ção para o cumprimento do princípio/direito da cidadania, como forma
de reflexamente atingir a dignidade da pessoa humana e o ideal Estado
Democrático de Direito.
Não se pode olvidar que a educação de um país revela o nível de seu
desenvolvimento, o nível de qualidade da democracia local, do respeito à
cidadania e da proteção dispensada à dignidade da pessoa humana.
Neste entendimento, a educação é vista como um dos principais instrumentos de formação da cidadania, no sentido do pleno reconhecimento dos direitos e deveres do cidadão, enquanto sujeito responsável pelo
projeto de sociedade na qual está inserido. Enquanto instrumento social
básico, a educação possibilita ao indivíduo a transposição da marginalidade para a materialidade da cidadania. Ela é um dos atributos da cidadania,
faz parte da sua essência. Não é possível pensarmos na conquista da cidadania sem educação (SILVA, 1998, p.140).
A par disso, o direito à educação adentra nessa tríade (dignidade da
pessoa humana – cidadania – democracia) como pressuposto ao exercício
adequado da cidadania, desempenhando papel de veículo de uma reforma, sendo que os resultados de tais melhorias se refletirão nas outras duas
pontas.
Neste ponto, é interessante ressaltar o papel desempenhado por uma
educação de qualidade na completa eficácia dos direitos políticos dos cidadãos, principalmente no que se refere aos instrumentos de participação
direta, como o referendo e o plebiscito. Isto porque as falhas na formação
intelectual da população inibem sua participação no processo político e
impedem o aprofundamento da democracia (MENDES, 2014, p. 821).
Isto é, a educação é meio e fim. É instrumento de evolução para a
atuação crítica do cidadão e, consequentemente, do desenvolvimento do
nível da democracia brasileira. Nesta senda, assume papel de suma importância, uma vez que por meio da prática educacional o indivíduo poderá obter as primeiras noções de cidadania e democracia, obtendo uma
formação crítica, saindo da obscuridade do senso comum.
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Poder-se-ia dizer que a Educação (i) é um instrumento permanente
de aperfeiçoamento humanístico da sociedade; (ii) promove a autonomia
do indivíduo; (iii) promove a visão de mundo das pessoas, a forma como
elas vão ver os acontecimentos na sua cidade, no seu país e no mundo. Ela
deve ter a função de superadora das concepções de mundo marcadas pela
intolerância, pelo preconceito, pela discriminação, pela análise não crítica
dos acontecimentos; (iv) promove o sentimento de responsabilidade nas
pessoas para com o mundo que vive, o sentimento de que o mundo que
está a sua volta é um pouco resultado de suas próprias ações; (v) promove a consciência de que viver em uma República não implica apenas
desfrutar direitos, mas também compreende responsabilidades cívicas e
(vi) promove a consciência pelo valor dos direitos individuais e sociais
(MALISKA, 2013, p. 1965).
E ao mesmo tempo é fim, pois como direito social fundamental nunca deixará de ser buscada em sua maior amplitude possível. Na luta pela
isonomia, a fim de que cada vez mais sua garantia e efetivação sejam propiciadas com prestações positivas estatais da maneira mais vantajosa e ao
maior número de pessoas possível.
No que tange ao direito à educação como finalidade, José Afonso
da Silva (1999, p. 132) assevera que o referido direito fundamental social
ocupa papel significativo como objetivo do Estado, e não propriamente de instrumento ou pressuposto de realização da democracia, uma vez
que esta existe por si só com a soberania do povo. Colhe-se indispensável
fragmento:
Ora, em verdade, a tese inverte o problema, transformando, em pressupostos da democracia, situações em que se devem ter como parte de
seus objetivos: educação, nível de cultura, desenvolvimento, que envolva
a melhoria de vida, aperfeiçoamento pessoal, enfim, tudo se amalgama
com os direitos sociais, cuja realização cumpre ser garantida pelo regime
democrático. Não são pressupostos desta, mas objetivos. Só numa democracia pode o povo exigi-los e alcança-los (1999, p. 132).
Sem discordar das ideias transcritas alhures, entende-se como já exposto que o direito à educação é alvo a ser buscado pelas ações estatais e
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da própria sociedade, em virtude de ser direito subjetivo e por seu status
positivo, mas também é fundamento de efetividade e concretização de direitos e princípios constitucionais.
Isto é, o referido direito social ocupa sim função de pressuposto ao
exercício da cidadania, como demonstrado. No artigo 205 da CRFB está
previsto que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Neste caminhar, a legislação infraconstitucional afeta à educação
também disciplina acerca deste direito como instrumento da cidadania,
inserindo-a em proposições sobre currículos dos variados níveis educacionais. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) disciplina a orientação da educação para o exercício da cidadania no artigo 2º
e em seu art. 27, inciso I, por exemplo, determina que os conteúdos curriculares da educação básica devem observar “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito
ao bem comum e à ordem democrática”.
Como se pode conferir, o direito à educação é voltado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Está ligado intrinsecamente aos princípios fundamentais
e aos objetivos da República, ou seja, aos valores democráticos.
Nina Beatriz Stocco Ranieri (2011) explica:
Se voltarmos à Constituição, quais são os objetivos da República?
Construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades
regionais, promover o bem etc. Como se faz isso sem educação? Como
pode haver um “Estado democrático de direito” se as pessoas não puderem pensar a respeito da sociedade em que vivem?
Portanto, o direito à educação serve de base principalmente para a
formação de uma nova sociedade consciente e crítica aqui defendida, a
qual estará pronta para exercer ativamente seu papel de cidadão atuante
na democracia em que está inserida.
Nas palavras de Walber de Moura Agra (2013, p. 120): “Defender
novas bases para o regime democrático significa formar os alicerces para
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a construção de uma cidadania ativa em seu sentido formal, em que cada
cidadão tenha consciência de seus deveres sociais”.
Desta sorte, acredita-se que o indivíduo para exercer corretamente
suas prerrogativas e deveres como cidadão deve primeiro conhecê-los. E
tal garantia já está prevista constitucionalmente, necessitando ser implementada.
Inexiste cidadania e democracia onde inexiste educação. O indivíduo que não recebeu prestação educacional ou a recebeu inadequadamente não é sujeito de direitos e obrigações, mas sim objeto. E como tal
se torna passível de dominação, de exclusão e marginalização. Não é livre,
pois não há liberdade onde o ensino é mecânico, com fins de adestramento e alienação.
Precisamente Cesar Augusto Alves da Silva (2013, p. 1048) aduz que:
“Trata-se da materialização do pseudoindivíduo adorniano: aquele que
acredita ser absolutamente livre em seus atos e escolhas, mas não percebe
a invasão de sua privacidade pela mediação econômica”.
A par disso, não basta a prestação de uma educação formal, mecânica, nos moldes em que é hodiernamente prestada, pois esta serve de
aparelho à manutenção do status quo dominante, visando à formação do
indivíduo exclusivamente para o mercado de trabalho, para a orientação
voltada apenas a seu sucesso econômico.
O novo, o verdadeiro, o real são obnubilados pela forma valor, núcleo da produção econômica, que não permite a existência a tudo que não
seja ela mesma, isto é, que não possa gerar mais-valia e, no limite, lucro.
Ora, como não pensar na influência cabal de tal forma na educação dita
formal? (SILVA, 2013, p. 1050).
Há a urgente necessidade de combater e reduzir a ‘nação de analfabetos políticos-constitucionais’ existentes.
Em geral, as pesquisas que procuram revelar traços da cidadania no
Brasil apresentam um perfil indicativo de ausência de cultura cívica, pouco entusiasmo pela participação em causas coletivas em geral, e responsabilidade política restrita ao voto obrigatório (FURTADO, 2010, p. 109).
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Assim, primeiro se viabiliza a educação voltada à cidadania e a liberdade, para que cada pessoa possa conhecer a amplitude e os limites
dos direitos fundamentais assegurados, os mecanismos para garanti-los,
a possibilidade de fiscalização dos entes estatais. Posteriormente haverá a
gradual superação da história política brasileira de apatia e indiferença do
cidadão para com a vida e a gestão da coisa pública.
Sem deixar de lado que a educação voltada à cidadania, aos direitos
fundamentais e à democracia, além da finalidade principal de preparar o
indivíduo para o exercício consciente da cidadania, representará a possibilidade da superação da intolerância, da vitimização e da discriminação
para consigo e para com os demais.
Assim compreendemos que a educação baseada na formação cidadã
possui um papel essencial neste cenário: busca a conscientização da pessoa enquanto sujeito de direito, apoiada nos conhecimentos da ação em
favor dos direitos humanos, onde se aprenda a respeitar o ser humano em
sua totalidade, em sua liberdade e em sua dignidade, evitando problemas
culturais de discriminação, de racismo, de preconceitos, de intolerância e
de violência (SILVA; TAVARES, 2011, p. 03).
Consequentemente, chegar-se-á, então, a educação focada na crítica,
para a tomada de consciência, pela formação da cidadania ativa, participativa, que vai desde as pequenas atitudes, como não jogar lixo na rua, até
a melhor participação no momento do voto ou na fiscalização das finanças públicas.
Rodrigo Costa Vidal Rangel (2008, p. 89) define a ‘Educação Constitucional’ como:
O processo pedagógico de ensino ao cidadão sobre valores e objetivos, direitos e deveres, Poderes, estrutura e entes da federação, institutos e
princípios da Constituição da República de 1988, propiciando o exercício
consciente e crítico da cidadania, legitimando, desta forma, a dimensão
democrática do nosso Estado de Direito.
De outro lado, sabe-se que a simples tomada de consciência sobre
a cidadania não resolve sozinha tal problemática, uma vez que conhecer
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direitos simplesmente não faz com que sejam concretizados. Necessita-se
de ações capazes de ir além, mas é inegável que o conhecimento é um primeiro caminho, sem o qual não se chega ao resultado pretendido.
Vislumbra-se, destarte, que a educação formal atualmente ministrada não é suficiente, pelas razões já demonstradas, exigindo uma nova proposta apta a surtir os fins almejados.
Ante a essa nova sugestão, qual seria a maneira ideal de incluir nas
grades curriculares, nas bases da educação, dentro do ambiente escolar a
formação do indivíduo para o exercício correto da cidadania?
Parece que há certa dominância em se destacar a necessidade de
recorrer-se a um aprendizado de conteúdos específicos, na esperança de
que esse conhecimento possa proporcionar a conduta que se espera do
cidadão. Normalmente os conteúdos que devem ser aprendidos são de
natureza jurídica, direitos humanos, aspectos de Direito Constitucional,
entre outros (FURTADO, 2010, p. 131).
E neste ponto, destaca-se a existência de um projeto de lei em trâmite no Senado Federal dirigido à educação como pressuposto do exercício da cidadania. O Projeto de Lei do Senado nº 515/1013, que objetiva
a alteração do art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/1996), para a inserção do § 8º, com o seguinte teor: “Na parte diversificada do currículo será incluída obrigatoriamente, a partir da quinta
série do ensino fundamental, a disciplina cidadania, que compreenderá o
ensino das leis brasileiras”.
Do acesso ao referido ‘Projeto de Lei’ no Portal do Senado Federal
(2013, p. 02), verifica-se como justificativa:
Ser cidadão é fazer parte de um grupo de pessoas que possuem direitos e deveres. Porém, para que a população coloque em prática a cidadania, é necessário que tenha conhecimento desses direitos e deveres de
uma maneira mais profunda.
Acreditamos que a maneira mais eficaz para que os estudantes brasileiros conheçam as leis do País é inserir o ensino sobre cidadania, mediante a criação de um tema transversal nos currículos do ensino fundamental e médio. Acreditamos, ainda, que essa iniciativa contribuirá para
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a transformação do Brasil em um país melhor e mais justo, no qual as leis,
os direitos e deveres dos cidadãos não ficarão apenas no papel, mas serão
efetivamente praticados.
A mera aprendizagem de direitos e conceitos constitucionais básicos não é suficiente para que o cidadão passe a assumir sua titularidade
de maneira consciente. Não se pode esperar que como ‘em um estalar de
dedos’ todas as mazelas sociais se resolvam pela obtenção do novo conhecimento.
Entendemos que a educação para a formação da cidadania não pode
ser vista como solução para todos os males da sociedade, pois a educação engendra-se no conjunto da sociedade e, conseqüentemente, reflete o
modelo em que a mesma se estrutura. Por outro lado, a educação para a
cidadania é um sonho possível, sim, se acreditarmos que a história é feita
pelos homens e que, portanto, está em permanente modificação e reconstrução (SILVA, 1998, p.143).
Inobstante isso, o direito à educação como pressuposto da cidadania,
reformulando a prática educacional é o primeiro passo. Deve ser difundida e permeada na mentalidade de todas as pessoas a ideia de construção
da cidadania, com a participação ativa do indivíduo, que a exercerá de
maneira eficaz após conhecer a realidade em que está inserido e os direitos que lhe são garantidos e também praticar diariamente as novas ideias,
novas atitudes.
E sendo uma prática, não há como garantir em todos os casos que
haverá apreço pelas instituições públicas, efetiva participação política
além da obrigatoriedade de votar nas eleições periódicas, ou que mesmo
que tudo se restrinja ao voto, que haverá empenho para exercê-lo da melhor forma (FURTADO, p. 109).
Só com o conhecimento, a reflexão e o exercício reiterado do que
se aprendeu, pequenos hábitos desvirtuados e corruptos serão mudados.
A cobrança e a fiscalização precisam se tornar hábitos corriqueiros para
que a cidadania seja inserida no cotidiano de cada indivíduo e este passe
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a assumir seu papel em sociedade. A fim de que, consequentemente, a
sociedade como um todo passe a desempenhar seu poder soberano diretamente nas prerrogativas que lhe foram previstas, bem como passe a fiscalizar aqueles que a representam e interferir nos rumos da esfera pública.
O grande desafio é realizar uma educação que possibilite ao ser humano a transposição da marginalidade no acesso aos direitos para a materialidade da cidadania ativa. Assim, a educação é compreendida como um
dos principais instrumentos de formação da cidadania, como parte de sua
essência (SILVA; TAVARES, 2011, p. 08).
Garantias não existem de que a educação utilizada como instrumento a serviço da mudança, para o exercício da cidadania, de fato opere as
transformações idealizadas e necessárias. E neste quadrante podem surgir
questionamentos e dúvidas sobre a validade e real importância da educação como instrumento de apresto ao exercício da cidadania. Entretanto:
Acreditamos, na mesma direção, que seja de fundamental importância neste processo de ensino e de transmissão da Constituição da República, prévia e continuamente, despertar e motivar o cidadão-aprendiz para
a relevância extraordinária para ele, sua família, sua comunidade e toda
a sociedade brasileira da difusão da Educação Constitucional. Urge lhe
demonstrar que, com base na Educação Constitucional adequada, poderemos defender nossos interesses, dentro das regras legais pertinentes, e,
assim, conquistaremos e consolidaremos, passo a passo, batalha por batalha, palavra por palavra, a Democracia, a Cidadania e o Bem comum no
Brasil (RANGEL, 2008, p. 90).
Posto isso, acredita-se que todos os instrumentos previstos constitucionalmente devem ser empregados, pois diante da história brasileira e do
atual contexto presenciado, a mínima mudança alcançada na consciência
de cada cidadão, e reflexamente na vivência em sociedade, representa um
grande avanço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de redemocratização do Estado brasileiro que culminou
na promulgação da Constituição de 1988 ainda é recente e, consequentemente, as instituições e as políticas públicas nela idealizadas, ainda não produziram resultados a ponto de se afirmar que no Brasil há uma cidadania
efetiva e uma democracia forte.
Diante desse contexto de privações, insuficiências, e principalmente
desconhecimentos, criou-se entre os brasileiros um sentimento de hostilidade para com o Estado, a sociedade, a democracia, em outras palavras,
para aquilo que diz respeito ao Estado. Esse sentimento pode e deve ser
revertido por meio do direito à educação, para que os indivíduos assumam
seu papel no corpo social, titulares da cidadania, desempenhando adequadamente suas obrigações e buscando seus direitos.
Neste passo, como foi explicitado, o direito à educação, principal veículo de transformação da realidade social brasileira, está insculpido no rol
dos direitos sociais, no artigo 6º da Constituição. É, pois, norma que carrega
em si escopos como o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Verificou-se, utilizando uma interpretação sistemática
dos referidos artigos, que o referido direito possui ligação umbilical com os
objetivos da República previstos no artigo 3º da CRFB, de sorte que possui a
missão constitucional de auxiliar a concretização do ideal republicano brasileiro de construir uma democracia forte; uma sociedade livre, justa e igualitária; bem como erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais.
Em decorrência da unidade de objetivos entre a cidadania e o direito
à educação, demonstrou-se que o referido direito social é pressuposto ao
adequado exercício daquele princípio fundamental constitucional. A Constituição brasileira dispensou ao direito à educação dentre outras finalidades,
a de ser instrumento formador do indivíduo para o exercício da cidadania.
Só cidadãos instruídos, conscientes e críticos, são capazes de entender e refletir sobre a situação em que vivem e protagonizarem a mudança que querem ver no seu país. A partir desse ponto é que atuarão de forma consciente
como cidadãos, exercendo seus direitos políticos, por exemplo.
Concluiu-se, por derradeiro, que a educação somada a políticas públicas possui a força necessária para mudar a realidade excludente vivenciada
por inúmeros brasileiros. A viabilização de uma formação crítica é veículo
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para a inclusão social, no intuito de transformar indivíduos excluídos em
atores sociais, inserindo-os de fato na sociedade em que vivem.
É preciso insistir incansavelmente no desenvolvimento do direito à
educação como meio de formar uma sociedade preparada a exercer a cidadania e disposta a mudar a realidade social brasileira e cumprir os deveres
constitucionalmente previstos.
		
Notes
3
Constituição de 1988, art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a
dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V
- o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
4
Constituição de 1988, art. 5º, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: [...] § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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RESUMO:
O objetivo deste artigo é propor uma abordagem
sobre a relação entre norma moral e a lei escrita a partir da Grécia Clássica: os Sofistas, Sócrates, Platão e
Aristóteles. O conflito da época instiga o direito, a filosofia, a teologia, a economia e, entre outras, a atuação
política. Quando uma decisão é justa? Essa questão
demanda da reflexão humana a construção de respostas a fim de efetivar as condições de justiça desde as
relações primárias até o complexo ordenamento social
que precisa ser equitativo, seguro, legítimo e estável,
seja em sua referência moral, seja legal. A efetivação
da justiça, desde a antiguidade, é a meta que desafia
os homens. Fundamentar a justiça considerando a riqueza da tradição demonstra a capacidade humana de
atualizar o seu sentido original, aliado ao compromisso de contribuir para a solução das graves injustiças
que ainda persistem.
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and the law written from Classical Greece: the Sophists, Socrates, Plato
and Aristotle. The conflict of that time instigates the Law, Philosophy,
Theology, Economy and, among others, the political action. When is a
decision fair? This question demands, from human reflection, the construction of answers in order to accomplish the conditions of justice from
the primary relationships to the complex social system, that needs to be
fair and reasonable, secure, legitimate and stable, whether in its moral or
legal reference. The realization of justice, since ancient times, is the goal
that challenges the human beings. Supporting the justice, considering the
richness of tradition, demonstrates the human capacity to upgrade their
original sense, together with the commitment of contributing to the solution of the grave injustices that still persist.
RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es proponer una aproximación a la relación entre la norma moral y la ley escrita de la Grecia clásica: los sofistas,
Sócrates, Platón y Aristóteles. El conflicto de la época instiga el derecho,
la filosofía, la teología, la economía y, entre otras, la actuación política.
¿Cuándo una decisión es justa? Esta pregunta viene de la reflexión humana que está orientada a la construcción de respuestas con el fin de efectuar
las condiciones de justicia desde las relaciones primarias hasta el orden
social complejo que debe ser equitativo, seguro, legítimo y estable, sea en
su referencia moral, sea legal. La realización de la justicia, desde la antigüedad, es la meta que desafía a los hombres. Fundamentar la justicia
teniendo en cuenta la riqueza de la tradición, demuestra la capacidad humana para actualizar su significado original, junto con el compromiso de
contribuir a la solución de las graves injusticias que aún persisten.
PALAVRAS-CHAVE:
Lei Moral. Justiça. Nómos.
KEYWORDS:
Moral Law, Justice, Nomos.
PALABRAS-CLAVE:
Ley Moral. Justicia. Nómos.

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

233

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A percepção quanto à necessidade, à importância, bem como a própria noção de lei, está presente no cotidiano da convivência humana e
nas relações sociais. Seja pela nossa consciência da sua importância, sabendo do seu poder coercitivo que nos torna, a priori, iguais em muitos
aspectos, seja pela convicção de que muitos não a consideram relevante
para a tomada de decisões, tanto na intenção e ação individual como nos
resultados de suas escolhas. E, cabe ressaltar que, antes mesmo da noção
de lei, as questões humanas, individuais e coletivas eram resolvidas apenas
no plano moral.
Neste artigo, tivemos por objetivos investigar a origem da definição
de lei na filosofia clássica, verificar o conflito com a moral e qual o entendimento acerca de sua relevância na sociedade. Além disso, pretendemos
comprovar que esses desafios conceituais atinentes à elaboração e consideração da lei não a invalidam e nem diminuem sua importância, mas
acenam para a dificuldade que desde sempre acompanha a Filosofia e o
Direito. O que é a lei e qual a sua importância para a tomada de decisões
dos indivíduos e da sociedade? Por que, mesmo onde existe uma estrutura
jurídica forte, ainda persistem graves delitos? É nesse sentido que vamos
analisar a origem da nómos, lei em grego, e seu desdobramento como instrumento de promoção da justiça, da felicidade humana e da equidade
social.
É inegável a importância, relevância e missão da lei na sociedade
desde suas origens4 que, mesmo aqueles que não a consideram, valem-se
dela para debater seus problemas e tomar as decisões, individuais e coletivas, ou mesmo para amenizar ou evitar possíveis condenações5.
A lei pode ser instrumentalizada, também, no sentido ideológico,
quando produzida para satisfazer os interesses imediatos de quem a propõe, o que costumeiramente denominamos “legislar em causa própria”.
Igualmente, há um grupo considerável de pessoas na sociedade que entende que apenas a lei, isoladamente, tem condições de promover mudanças. Nesse sentido, acreditamos que a criação de novas leis com penas
mais rígidas e a sua aplicação ou execução com mais eficiência, resolverá
os conflitos e dificuldades da convivência humana em sociedade.
A lei é um ente ideal porque a criamos como uma forma de garantia
e regulamentação da vida em sociedade, e sua função é sempre coercitiva.
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Quando a lei não cumpre essa missão, torna-se apenas uma sugestão ou
um aconselhamento, perdendo o seu papel principal.
Considerando a dependência da democracia de uma estrutura legal
para o seu funcionamento e organização, precisamos resgatar o sentido
estrito da lei. Mais do que considerá-la como um caminho seguro, é preciso refletir sobre os seus limites, as suas possibilidades, a qualidade técnica
e ética dos legisladores e dos demais operadores do direito e justificar o
seu conteúdo e a sua arquitetura.
De forma sequencial, Sócrates, Platão e Aristóteles defendem que
essa elaboração destaca a construção moral e legal da concepção clássica
de justiça. A força da conduta moral e do aparato jurídico, além de seu aspecto dicotômico e conflitivo, evidencia a necessidade de esclarecimento,
fundamentação e construção do significado que orienta o comportamento humano, a responsabilidade social, as formas de participação e decisão
e a estrutura jurídica de uma sociedade. Resgatar o sentido moral, afirma
a necessidade de estruturar e atualizar a vivência e atuação na sociedade
orientada por leis, regras e normas.
2 NOMOS (LEI) – A CONSTRUÇÃO DE SEU SIGNIFICADO
Nos primórdios da filosofia grega, a ideia de lei não tinha a conotação elaborada, positivista e inflexível como percebemos em nosso tempo.
Os gregos situavam-na num horizonte centrado em relações menos complexas e exigentes, e, talvez, bem mais ligada ao fundamento da vida social do que propriamente ao seu sentido coercitivo ou normativo, embora
fosse notório o reconhecimento de seu papel social e de viabilização da
justiça e da harmonia social (polis).
A necessidade de participação social, isto é, dos debates públicos,
preferencialmente na praça, supunha um cidadão motivado pelo compromisso com a identidade e as virtudes da sua comunidade. A conduta
pessoal e a atuação na sociedade formavam uma mesma identidade do
homem grego. Exercer a cidadania representava um espaço privilegiado
de demonstrar a comunhão entre a esfera privada, familiar e social6. O
conflito estabelecido em Antígona, de Sófocles, é representativo desse
contexto em que o justo por natureza e o justo por lei ou convenção não
estão apaziguados.
Isso não retira o caráter coercitivo e normativo da lei ou o seu méri-
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to, apenas acena para a gênese, ou seja, para sua dimensão mais autêntica
e originária. Havia uma compreensão mais voltada ao princípio e fundamento da norma, cujo objetivo era a felicidade pessoal e coletiva, do
que propriamente a funcionar como um mecanismo ou uma estrutura de
coação do estado ou como força de regulamentação social, conforme foi
referido.
No entanto, se observarmos desde a antiguidade, a lei tem certa conotação de imposição quando reconhecida como instrumento de controle
dos governantes sobre a população. Nesse sentido, vale a distinção feita
por Vázquez (2001) entre ética, moral, moralidade, direito e valores. A ética é a teoria sobre o comportamento humano, enquanto a moral está mais
no plano das regras escritas ou não, que determinam o comportamento
humano. A ética tem uma relação maior com a filosofia moral, reflexão
sobre as normas, justificação e sentido destas do que propriamente o reconhecimento desta ou daquela regra ou norma moral. Já a moralidade é
aplicação e implicação prática de um ideal (moral).
Dito da forma mais alargada, sabemos que esta ou aquela situação,
mais ou menos grave, é considerada certa por uma determinada sociedade. Nesse contexto, a convicção de que aquilo é certo ou errado depende
dos costumes de cada sociedade. Diferente de autores como Kant, Vázquez
sugere que a moralidade é o ato da escolha em si, não tudo o que envolve a
escolha, mas o ato de escolher concretamente, de tornar o ideal da norma
ou da regra algo real ou não. Os valores, por sua vez, sempre estão ligados
e dependentes de uma construção moral que formam um referencial para
o agir social em comunidades menos exigentes e complexas. Os valores
sempre têm caráter eletivo, consideramos isso ou aquilo um valor a partir
de um contexto ou de uma referência compartilhada. É nesse sentido que
Vázquez (2001) assinala que o que é específico sobre o campo dos valores,
da ética, da moral e da moralidade é distinto do campo da legalidade ou
do Direito. Isso porque, para o pensador, o legal como instrumento de
coação e coerção do estado não oferece e nem deve oferecer alternativas.
Por exemplo, quem ultrapassar o limite de velocidade permitido, no que
se refere às leis do trânsito, será multado e não há recursos ou discussão
em vista de amenizar a sanção prevista em lei. Na aplicação da lei pelo
estado, não há reflexão ou debate: é ou não é. Portanto, algo bem distinto
da reflexão ética ou moral que está relacionado, preferencialmente, à deli-
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beração e decisão individual ou de grupos.
Considerando a Grécia Clássica, notamos que a lei escrita não era a
referência prioritária. Dessa forma, o sentido mais legalista-jurídico, conforme entendemos atualmente, era precedido por uma visão mais principiológica, comportamental ou de convivência e, com menos intensidade,
era seu caráter coercitivo.
3 O DIZER E O FAZER – SÓCRATES E A LEI
Sócrates é precursor de um debate a respeito do sentido, da origem
e missão da lei. Nesse sentido, está em desacordo com os sofistas, para
quem a lei era entendida como uma oposição entre physis e nómos7. Assim, a lei tinha um caráter de mera convenção, ou seja, uma função acidental na sociedade, por não representar algo da natureza humana.
Para os sofistas, a lei tem um papel provisório, já que convencionalmente não há outra forma de viver, a não ser em sociedade, as normas
escritas (sentido positivo da lei) nada mais são do que ‘convenção’ com
o papel de organizar a cidade. Oposto a Sócrates, os sofistas8 não concebiam a lei como um fundamento natural da vida em sociedade. Segundo
concebiam, a lei não tinha uma relação direta com a moral. Portanto, seguir ou não a lei tinha apenas uma conotação jurídica.
Sócrates, na passagem9 expressa por Platão, tem um posicionamento diferente. Nesses embates conceituais contra os sofistas, percebemos
que Sócrates inicia um movimento filosófico e jurídico que equaciona a
relação entre lei e moral, ser e lei. Isso porque, segundo Rogue (2005, p.
54), quando o lógos é separado do ser, a ação pode separar-se do valor.
Isso também serve para corrigir o problema do mau uso da retórica, em
virtude de que podemos falar bem ou bem falar. Nesse sentido, quem tem
um domínio habilidoso da linguagem pode impor algo que parece ser verdade, como verdadeiro. Os sofistas separavam ser e lei, lei e moral, porque
isso facilitava a relativização dos conceitos e da verdade. Com isso, persistia como verdadeiro aquilo que pudesse ser mais bem sustentado com
argumentos convincentes, ou melhor, formulados.
No discurso em que Sócrates parece condenar quem simula ser justo10, há embutida a denúncia sobre o engano a respeito da harmonia,
da justiça e do belo. É preciso reconhecer que começa com Sócrates um
movimento que visa à distinção entre aquilo que é e aquilo que é aparente
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ou aparenta ser. Assim como há a preocupação conceitual entre o que
significa dizer bem e bem dizer (arte de bem falar versus falar bem), ou
seja, há nesse posicionamento socrático um claro distanciamento com o
posicionamento teórico e prático dos sofistas em torno da lei.
Para melhor localizarmos o pensamento de Sócrates a respeito da
lei, podemos considerar as palavras de Górgias11, em que ele (Sócrates)
sugere que a contradição entre ser, dizer e fazer consiste numa atitude de
ignorância. Notemos que ao “amar o que se diz que é feio, injusto ou mau,
odiar o que se diz que é belo ou bom”12 comete-se a pior ignorância13.
Para Sócrates, o problema não é apenas a contradição entre o que se crê
e o discurso a respeito, mas o risco de que a ignorância acima descrita
possa, confundindo aquilo que é do que aparenta ser, destruir o papel
do lógos, e, em consequência, ruir com toda a moral que dá sustentação
a vida na polis14. Aos moldes de seu mestre, Platão parece insinuar que
é preciso ver intelectualmente e distinguir o que é do que aparenta ser, e
o resultado desse processo é que permitiria ao cidadão desejar uma vida
justa, procurar ser sábio15 e, portanto, ser capaz de viver em sociedade.
É nesse sentido que devemos resgatar a noção de ideia. No sentido
estrito, ideín, em grego, significa ver intelectualmente, superando, assim,
a noção limitada à opinião, crença, reminiscência, separando aquilo que é
uma opinião verdadeira daquilo que é opinião falsa e distinguindo aquilo
que é daquilo que é pensamento16.
Conforme Gobry (2007, p. 96), em Sócrates, nos Memorabilia de Xenofonte (IV, 4), há o apelo para as leis eternas como referência às leis do
Estado. As leis não escritas17 que aparecem na invocação de Sófocles, em
Antígona, contra as decisões de Creonte18 e que também são mencionadas por Aristóteles, n’A Política19, indicam que há um sentido20 anterior
à própria lei que precisa ser considerado no entendimento e na elaboração
da lei.
Essa é uma perspectiva a considerar como relevante, a agraphoi nomói (lei não escrita) deve ser a base para a lei escrita. Para os gregos, preceitos fundamentais da vida em sociedade são pressupostos tão importantes que deveriam ser considerados a priori. Notamos algo semelhante no
direito inglês, em que certos preceitos ou determinação da vida em sociedade são consuetudinários. Não é preciso prever na lei certas atitudes ou
comportamentos, pois estes já estão inseridos nas convicções e ações das
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pessoas que convivem naquela determinada sociedade.
4 A LEI IDEAL EM PLATÃO
N’A República21, Platão sustenta que a vida social é uma necessidade22. Por isso, a importância da educação23. O Estado, nesse caso, é um
espaço de entreajuda humana. Aqui, podemos perceber um duplo movimento sobre o sentido e objetivo da lei. De um lado, o afirmativo e otimista da lei como fundamentação de um modo de vida em que todos os que
compõem a cidade possam satisfazer as suas necessidades.
Em Platão, temos um legado sobre o sentido e o papel da lei. Praticamente na conclusão de sua obra, na maturidade, ele se refere às leis. Das
Leis, especificamente no último capítulo, argumenta contra a concepção
teológica e mítica tradicional e sugere uma nova visão sobre os deuses
como fundamento para a lei. Isso é bastante peculiar. Enquanto na mitologia os deuses antropomórficos são concebidos como maus e com características humanas, mas não apenas na dimensão física, as atitudes divinas
eram também de ciúme, castigo, entre outras. Assim, numa perspectiva
marcada pela soteriologia24, não havia sentido em pensar os deuses como
aliados ou bons, mas como oposição e até inimigos.
Em Platão, há nitidamente um fundamento metafísico para o sentido da lei. Notamos isso n’A República, principalmente nos capítulos I e II,
quando “desenvolve uma crítica semelhante a que Xenófanes (570-475 a.
C.), censura os poetas por terem retratado os deuses como homens tanto
no físico como no moral e, pior ainda, como homens que se comportam”
de forma errada, guerreando entre si e enganando-se uns aos outros.
Segundo Pradeau & Brisson (2010, p. 31-32), Platão, nos livros I e II
d’A República, quando critica a imagem tradicional de théos (deus), não
faz propriamente uma teologia, porque não importa para ele fazer um
discurso sobre como os deuses são. Mas o foco da investigação platônica
é sobre os aspectos que os deuses têm e que os tornam imortais. Entre
esses aspectos está a capacidade de contemplar a verdade por meio da
reflexão. A inovação filosófica25 na compreensão e definição dos aspectos
e características divinas, que, no início d’A República, são apresentados os
deuses como bons, permite que eles nos leguem a lei. Notamos isso ao ler
A República, livro II, 379b, em cuja passagem, Platão afirma que os deuses
são bons e responsáveis pelo bem. N’A República II, 381b, afirma que os
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deuses não podem mudar, nem de corpo e nem de comportamento.
Em Platão, a visão a respeito dos deuses era de que eles eram ciumentos, inimigos ou adversários dos humanos. Portanto, maus de alguma
forma, deuses antropomórficos em todos os sentidos. Na visão tradicional, os deuses viviam em permanente conflito entre si e não raramente estendiam a fúria, o ciúme, a inveja e outras características humanas contra
os humanos. Disso decorria a infelicidade humana. Na visão do mestre
Platão, há uma nova perspectiva, como notamos em passagens como Lísias, 218a e Timeu, 47 a-b, nas quais sugere que a Filosofia é um benefício
que vem dos deuses.
A contemplação do inteligível, que somente pode ser feita por théos e
não pelo humano, não faz de deus um ser mau, mas bom por sua natureza e com capacidade plena de contemplar permanentemente o inteligível.
Notamos que a bondade está ligada ao saber e imortalidade no sentido
daquilo que Platão nos apresenta, e só pode ser entendida nesse sentido.
Na possibilidade de assemelhar-se a deus, desenvolve-se a faculdade de
contemplar o inteligível26.
Especificamente no livro X, Das Leis, sobretudo em 893b-895d, há a
prova físico-teleológica da existência dos deuses, exposta por Platão como
fundamento central do sentido e da lei humana. Para Platão, segundo Pradeau & Brisson (2010, p. 33), a providência divina que ordena e controla a
regularidade dos corpos celestes é capaz de garantir o bom funcionamento da cidade dando-lhe um funcionamento divino, recompensando com a
semelhança aos deuses a quem respeita a lei e punindo pos-mortem quem
não a respeita.
Dessa forma, o sentido da lei, não é apenas um mecanismo ordenador jurídico, tem uma conotação metafísica, um sentido para além da
própria lei. Claro que em Platão há a tentativa de superação do sentido
da agón (luta) entre humanos e deuses, mortais e imortais, para o encaminhamento de que a verdadeira agón27 é a luta interior que o humano
deve travar para constituir-se como sujeito digno de conviver na cidade e
contribuir significativamente com ela.
Não é a lei no sentido da coerção que deve fazer o indivíduo ordenar-se para a vida pública, mas é a enkrateia28, o resultado de uma profunda revisão das convicções e desejos, que faz do indivíduo um ponto de
equilíbrio na vida social. Essa luta permanente e interior, conforme A Re-
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pública, livro X, e o amor à verdade citado n’A República VI, juntamente
com o amor à lei, é que tornam um espírito elevado, na visão de Platão. E,
portanto, quem faz esse caminho de forma eficaz está pronto para a convivência harmônica e justa com os demais humanos que compõem a polis.
LES

5 EQUIDADE, LEGALIDADE E IGUALDADE EM ARISTÓTE-

Na afirmação que o homem é “animal social por natureza”29, temos
um indício importante sobre a compreensão de lei em Aristóteles. Para
o Estagirita, é mais urgente uma distinção entre natureza e lei do que
propriamente uma visão de total oposição. Quando, na Política, faz uma
análise da teoria do Estado em geral, classificando as várias espécies de
constituições, o objetivo central é sugerir que o bom legislador, ao elaborar leis, deve conhecer30 todos os tipos de constituições, distinguir entre
constituição, lei e decreto para que o resultado de seu trabalho tenha uma
eficácia maior.
Aristóteles, além disso, aborda a importância da lei e da sua elaboração com o necessário cuidado e a devida qualidade31. Ao confrontarmos
A Política com Ética a Nicômaco, sobretudo no livro V, perceberemos que
Aristóteles reconhece a limitação da própria lei32.
O que faz surgir o problema é que o equitativo é justo, porém
não o legalmente justo, e sim uma correção da justiça legal. A
razão disto é que toda lei é universal, mas a respeito de certas
coisas não é possível fazer uma afirmação universal que seja
correta. Nos casos, pois, em que é necessário falar de modo
universal, mas não é possível fazê-lo corretamente, a lei considera o caso mais usual, se bem que não ignore a possibilidade de erro. E nem por isso tal modo de proceder deixa de
ser correto, pois o erro não está na lei, nem no legislador, mas
na natureza da própria coisa, já que os assuntos práticos são
dessa espécie por natureza (Aristóteles, 1991, p. 120).
Ao tratar da justiça, o Estagirita avalia que a limitação ou principal
falha da lei reside na sua característica de generalidade. Por isso, sugere a
equidade como forma de correção das deficiências da lei, ou seja, um indicativo para qualificar a justiça e os mecanismos de sua efetivação. Nesse
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caso, o papel do juiz – enquanto ergon (função que lhe é própria) como
mediador - é fundamental para considerar os elementos peculiares que
envolvem um fato, um julgamento, para a aplicação e interpretação da
lei que de fato reestabeleça a justiça e não amplie a injustiça. Isso porque,
para Aristóteles33, a ordem prática carrega irregularidade, mutabilidade
e contingência.
Aristóteles enuncia que sobre certos casos e assuntos é impossível legislar34. A ideia de correção da lei, nesse caso, não significa total garantia
para a aplicação da justiça, mas, segundo Hobuss35, retifica-se a deficiência da lei, considerando o novo caso ou o caso singular, rompendo, assim,
com o caráter absoluto da lei.
Além de considerar a lei em si mesma, quando o magistrado considera as diversas circunstâncias que envolvem um determinado evento
em particular, ato ou fato, terá os elementos suficientes e necessários para
tomar a decisão mais justa, e essa é a missão e responsabilidade do magistrado por excelência36, não apenas conhecer e aplicar as leis, mas reunir
um maior número de elementos que possam fundamentar a sua decisão e
aproximá-la do que é o mais justo.
No livro da Retórica37, sobretudo no capítulo I, livro 15, conforme
observa Hobuss38, Aristóteles faz um apelo à lei comum39, isso quando
as leis escritas não contemplam uma das partes. Em termos argumentativos, a parte interessada e o árbitro devem valer-se da equidade, ou seja,
quando a lei positiva se torna ineficaz, o princípio da equidade, por ser
da ordem do permanente e imutável, parece ser a escolha mais adequada
como critério de julgamento.
Como a lei sempre é katholou (geral), ela precisa ser corrigida40. Até
mesmo no exercício da persuasão41, no sentido de prevalecer o argumento, devemos dispor, segundo o Estagirita, de todos os recursos possíveis.
Por Aristóteles reconhecer os limites e deficiências da lei, não significa afirmar que ele despreza a lei e a sua função na sociedade, o que parece
estar muito claro nas suas teses é a definição de que o justo de fato ultrapassa a lei escrita. Isso porque, se, por um lado, não podemos prever tudo
numa lei, aquilo que Aristóteles denomina como apeirian42, por outro
lado, legislar é necessário43, embora seja impossível elaborar ou propor
leis precisas e perfeitas em termos gerais.
Para Aristóteles, as deficiências44 na lei podem ser voluntárias ou
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involuntárias. No primeiro caso, ekontôn (voluntárias) porque sempre que
elaboramos leis, usamos uma fórmula geral, e nisso os particulares ou o
particular fica sempre de fora. Já no caso da akontôn (involuntárias), ao
elaborar uma lei universal, como regra geral, determinados casos particulares automaticamente escapam.
Além dos problemas com a elaboração e aplicação da lei, Aristóteles
também acena para uma distinção importante na hora do julgamento do
árbitro ou do juiz. É preciso distinguir45 entre o que é um erro na ação, no
sentido daquilo que pode ser digno de perdão e delitos que são causados
quando a virtude é o vício, ou seja, situações em que o delito é causado por um vício. Notamos claramente, no sistema judiciário brasileiro, a
aplicação desse preceito em julgamentos do que chamamos réu primário
ou mesmo situações que o árbitro/juiz considera outros elementos, não
apenas as circunstâncias que produziram o fato, ou mesmo o fato em si.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao retomarmos a questão da lei, sobretudo no contexto grego mais
originário, nossa meta é, também, analisar e refletir sobre o sentido da lei
em nosso contexto e sociedade. Não queremos, aqui, sugerir que a lei é
ineficiente ou ineficaz por natureza, mas que a positivação da lei, isoladamente, não é suficiente para garantir as demandas de uma sociedade.
Isso porque toda lei quando positivada, sempre terá de ser arbitrada por
alguém quando houver a desobediência desta, pois não há como prever
tudo na lei. Nesse sentido, mesmo com uma detalhada estrutura legal e a
informatização plena do judiciário, sempre haverá a necessidade de juízes
competentes no sentido técnico, ético e moral para garantir que uma decisão judicial se aproxime da necessária realização da justiça.
Sempre haverá riscos na interpretação do fato e na promulgação de
uma sentença, e os fatores são muitos. A própria ideia de hermenêutica
jurídica, quando distorcida, prerroga ao juiz ou ele se prerroga a total habilidade de decidir o que é o justo, e, não raras vezes, invade o campo do
legislativo ao decidir para além daquilo que é o legal ou da sua competência. Por outro lado, nem sempre o campo legal, da lei positiva, atende às
demandas de uma determinada intercorrência, e o juiz tem a missão de
decidir para além do que a lei prevê. Nesse caso, a hermenêutica torna-se
aliada da justiça.

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

243

Outro problema é a anacronia das leis que precisam ser avaliadas
e atualizadas constantemente. Como exemplo, ao discutirmos o alcance
da lei sobre publicidade na internet para crianças e adolescentes, notamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Constituição
Federal de 1988 e o Código de Direito do Consumidor de 1990, embora
documentos recentes e, por isso, atualizados, são insuficientes e incapazes
de atender grande parte das demandas interpostas pelo cotidiano. Como
um juiz irá tomar uma decisão sensata e justa sobre um problema emanado desse setor, se a internet surgiu no Brasil meia década depois, em 1995?
Ao revisitarmos o sentido da lei (nómos) para os gregos e a sua recepção na idade média (lex), percebemos que a lei escrita sempre foi e é
desafiada pela lei não escrita (norma moral). Os preceitos culturais, as
convicções pessoais, as tradições de determinada sociedade, o bom senso
e incontáveis convicções e valores estão presentes na vida social e solucionam inúmeros conflitos. E, nesse sentido, a lei não escrita sempre desafiará a lei escrita, ora a fundamentará e muitas vezes será uma oposição ou
crítica, dissenso, além de poder servir de contraponto ou reflexão sobre a
norma positivada e o seu papel na sociedade.
Para os gregos, a lei escrita e a lei não escrita existiam simultaneamente. E, muitas vezes, a concretização da justiça e da harmonia em sociedade deve advir da decisão judicial que contempla, também, a lei não
escrita, não somente a escrita. Esse desafio ainda persiste, em vários sentidos. Como exemplo, vejamos: Sobre o aborto no Brasil, vige a lei que
prevê o aborto em caso de risco de vida da mãe e de estupro. Mas já houve
decisões favoráveis a mães em relação ao nascituro anencéfalo. Decisões
como essas abrem discussão justamente no sentido do que estamos propondo. Como podemos tomar decisões justas nesse campo? Se por de um
lado está posta a lei que prevê a impossibilidade de interrupção da gravidez, por outro há uma demanda humana, de uma mulher que clama por
amparo, alegando que não pode ser obrigada a levar adiante algo que lhe
produz sofrimento e seu resultado será a inevitável morte do feto? O que
é o mais justo nesse caso?
Casos como esse remetem ao fato de termos profissionais de diversas áreas que precisam ser ouvidos e considerados, tais como psicólogos,
psiquiatras, assistentes sociais, enfim, não, talvez, no sentido de decidirem
com o juiz, mas de apoiarem, orientarem e esclarecerem sobre os elemen-
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tos necessários para uma decisão que se aproxima o máximo daquilo que
entendemos e sentimos ser o justo.
Questões polêmicas como o aborto, a descriminalização de alguns
entorpecentes, pena de morte, eutanásia e inúmeros outros temas não se
resolvem apenas promulgando uma lei ou impedindo-a. A reflexão honesta e cuidadosa, pluriversal de toda a sociedade faz-se necessária, mesmo porque aprovando ou não a lei, os problemas vão persistir, decisões
judiciais serão e deverão ser tomadas, em todos esses campos. Sabe-se,
contudo, que, em quase todos os casos, a lei escrita não dará conta da
totalidade.
Sendo o Estado laico, a própria constituição federal garante o direito
de culto, ou seja, por ser laico, o estado brasileiro também prevê a liberdade de culto e de crença, e isso também gera demandas e debates por causa da orientação moral das religiões que, em certas circunstâncias, estão
em desencontro com a lei. Isso também repercute em diversos campos
e temas, não apenas como o aborto, a eutanásia e a pena de morte. Isso
porque há pessoas que defendem a plena liberdade das suas convicções e
práticas morais como legítimas. De outra banda, há convicções também
legítimas que entendem que os preceitos e convicções, valores, de determinadas crenças religiosas, por exemplo, precisam ser combatidos.
O que é o justo? O que é o certo? O que é o legal?
Essas questões filosóficas são fundamentais em qualquer tempo,
para não reduzirmos o entendimento de que o justo é apenas o legal, e
que a mera aplicação positiva da lei constitua a efetivação da justiça. A
reflexão filosófica aqui visa aprimorar o entendimento sobre a relação entre justiça, lei e a moralidade. O justo sempre transcende o legal e a noção
de certo precisa ser refletida para além dos parâmetros da lei. Ou dito de
outro modo, não podemos confundir justiça com o Poder Judiciário e
nem mesmo reduzir o âmbito da justiça ao universo do Direito. O Direito
quando muito atrelado a uma visão positivista de justiça, do que é o certo
e legal, pressupõe uma transcendência ao universo do Direito que não é
adequada. Isso porque juízes são apenas humanos e o Judiciário é apenas
mais um dos arranjos simbólicos que construímos. Enfim, a lei não pode
ser vista como fim em si mesmo, mas como meio e condição de possibilidade para a vida em sociedade.
Ao retomarmos a lei, em nosso tempo, inspirados pela visão grega
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originária de Sócrates, que decidiu morrer para respeitar a lei da cidade,
não há dúvida de que, para ele, a lei era importante. Na visão do pai da
ética, o justo, o legal e o natural estão alinhados. Não renunciou apenas as
suas convicções teóricas em favor da lei, mas abriu mão da própria vida
por causa da sua convicção sobre a importância da lei na constituição de
uma sociedade justa. Esse é um primeiro desafio conceitual para nós brasileiros, para quem, normalmente, a lei tem um caráter mais sugestivo,
mas não efetivo, de coerção. Basta analisarmos o trânsito, por exemplo,
e a corrupção na política. Na Apologia de Sócrates há uma convocação à
Sabedoria humana de que é preciso distinguir entre aquilo que é e aquilo
que aparenta ser. Isso é uma dura crítica aos sofistas que entendiam a lei
como mera convenção, praticamente um mal necessário, algo que poderia
ou não ser importante, dependendo das circunstâncias. Para Sócrates, a
lei era a garantia da vida em sociedade. Portanto, algo natural e necessário.
Platão, na sua maturidade, escreve sobre as leis e sugere que o papel
da educação humana deve nos levar ao ápice que é a arte de saber governar e saber ser governado pela lei, para que a partir disso possamos
constituir uma sociedade justa. N’A República, capítulo VI, sugere que é o
amor à lei que torna um espírito elevado e sábio. A lei, nesse sentido, tem
uma função de não apenas coagir as pessoas a agirem de forma justa, mas
é a concretização daquilo que nos aproxima dos deuses, pois justamente
os deuses têm como privilégio a contemplação da verdade. Para Platão, a
reflexão filosófica é o que nos assemelha aos deuses, e, nesse sentido, as
leis decorrem dessa capacidade de refletirmos e construirmos perspectivas, regras e normas que visam garantir a felicidade na medida em que é o
desejo de uma vida feliz em sociedade que é a condição fundamental para
a concretização da sociedade justa.
Ou seja, Platão insiste na educação integral (Paideia) desde cedo
para que o indivíduo eleve sua capacidade de se relacionar com a lei, pois
esta é garantia de uma vida social bem ordenada. Embora os problemas
conceituais decorrentes daí, Platão concebe a lei como o espaço público
privilegiado para evitar os desvios de conduta individuais e coletivos, e
por assim dizer inviabilizar a vida em sociedade. Para ele, o certo era agir
conforme a lei, mas não pelo aspecto positivo da lei apenas, mas por essa
representar a condição primeira para evitarmos a corrupção e o desvio de
uma vida social justa. A lei não é um fim, mas meio.
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Para Aristóteles, a lei é necessária em dois sentidos. Tanto como instrumento moral e ético para moldar as novas gerações, como da maneira
que está dito na Ética a Nicômaco V. Nota-se que enfatiza a dimensão
educativa e pedagógica da lei. E, na Política, sugere que a lei perfeita seja
uma reflexão sobre as diferentes formas de lei e de governo, extraindo
desses a melhor elaboração e construção. Assim, legisladores, advogados,
cidadãos, promotores e juízes, ou operados do Direito em geral, devem
ter e ser de múltiplas competências. Para Aristóteles, na Retórica, deve-se
ter capacidade teórica, argumentativa, ética e jurídica no sentido estrito.
A justiça, para ele, é resultado de um conjunto complexo de fatores, não
apenas decorre da elaboração da lei e de sua execução, mas da competência ampla de seus responsáveis no sentido da participação crítica e efetiva
da sociedade como um todo.
Em Aristóteles, o justo não decorre da simples aplicação da lei. Mas
de um amplo e complexo conjunto de fatores que implica em muitos cuidados desde a qualidade moral e técnica (intelectual) dos legisladores, a
qualidade moral e técnica dos juízes e atenção permanente dos cidadãos
para que o interesse privado ou os desvios de conduta se sobreponha ao
bem comum. O processo de legislar, executar as leis e julgar para que elas
de fato cumpram o seu papel social é um movimento infinito. O certo, o
legal e o justo precisam ser refletidos constantemente, reavaliados, retomados e aprimorados ad infinitum para evitarmos que a tirania e a oligarquia possam constituir-se a qualquer momento maquiadas nesta ou naquela instituição, escondidas no simbolismo discursivo do bem comum.
O certo, o justo e o legal precisam ser refletidos sempre, e não dados a
priori como verdade absoluta. Assim como a ética é uma filosofia moral,
precisamos de uma Filosofia do Direito ou Jurídica que a cada momento
histórico reflita cuidadosamente o que é o Direito, como ele se constitui e
qual a sua finalidade social. Filosoficamente, as leis é que tornam possível
a vida em sociedade, mas sem a devida reflexão sobre o que elas são, por
que e como as fazemos, a própria vida em sociedade corre sérios riscos.
Notas
1 autor
2 autor
3 autor
4
Uma abordagem introdutória e com importantes recursos históricos sobre a concepção de justiça e a sua relação com a moral e o direito pode ser encontrada em: REA-
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LE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
5
É o caso de muitos que não consideram a lei na hora da ação, mas socorrem-se
dela para evitar uma punição ou para amenizá-la. Exemplo: na hora de cometer um
delito ou desviar dinheiro público, alguém pode desconsiderar a lei, mas na hora de um
julgamento de tal fato, pode valer-se do direito de permanecer calado, de não produzir
provas contra si etc. Ou seja, no momento de agir, a lei é desconsiderada, quando é
conveniente, ela é resgatada como base para a defesa. Isso não apenas evidencia a incapacidade de a lei resolver grande parte dos problemas humanos, mas de como ela, não
raramente, é instrumentalizada.
6
Essas características ao mesmo tempo complexas, dinâmicas e de difícil compreensão, se comparadas às conquistas do período moderno, das quais emergiram as
bases da concepção e estrutura do Estado e da sociedade atuais, foram descritas por
Reale (2002, p. 626): “Desejamos apenas que a vida política dos gregos tinha um centro
fundamental que era o Estado-Cidade ou a pólis. Sem a ideia de Pólis não se entende a
política dos helenos, tanto assim que a Grécia jamais chegou a construir uma Nação no
sentido que damos modernamente esse termo, só logrando ser, em certos momentos
decisivos, uma federação de cidades sob a hegemonia de uma delas. A cidade era um,
pequeno Estado dominado por uma classe, dos ‘cidadãos’, colocados uns perante os
outros como seres com igual direito de participar da administração da coisa pública. Os
homens gregos não tinham plena consciência do que denominamos liberdade política
e liberdade jurídica, como binômio estrutural do Estado Moderno. Nossa ideia ou nosso sentido de liberdade implica a convicção de que existe uma esfera peculiar e própria
reservada aos indivíduos, insuscetível de interferência ou de contestação por parte do
Estado. O homem grego, ao contrário, não poderia jamais compreender o indivíduo
como um núcleo isolado no seio da comunidade política e capaz de contrapor-se à
comunidade. Era, como dizem alguns tratadistas, uma liberdade em sentido coletivo, e
não uma liberdade em sentido individual.”
7
Nómos em grego significa lei.
8
Essa tese foi exposta por Hípias (Memorabilia IV, IV,4) e entre outros por Cálicles
em Górgias (482), e por Trasímaco n’A República (II, 358e-359b). Posteriormente, foi
exposta pelos céticos Pírron, Tímon, Enesidemo (D. L., IX). Cf. Groby, 2007, p. 97.
9
Cf. Leis, III, 689a;
10 Protágoras, 323b lemos o seguinte: “proclame-se que todos os homens devem
dizer que são justos, quer sejam ou não, e quem não finge que é justo é um tolo”.
11 Górgias, 482e; 482d; lemos “mais amiúde, a natureza e a lei se contradizem; é,
pois, impossível, se por falsa vergonha se teme dizer o que se pensa, não cair na contradição” . Górgias sustenta que a injustiça não é feia, mas bela (cf. Rogue, 2005, p. 56).
12 Rogue, 2005, p.56-57.
13 Cf. Leis, III, 689a, nessa passagem, Sócrates sugere que amar o que se diz que é
feio, injusto ou mau, odiar o que se diz que é belo ou bom é cometer ignorância, ou seja,
confundir o que é com o que aparenta ser não é sabedoria, como sugere Górgias, mas
provar a falta dela.
14 Cf. Rogue, 2005, p. 57, com base na visão de Sócrates, para que um edifício moral
de uma cidade não seja implodido, convém fazer a distinção entre verdadeiro e falso, o
ser e a aparência, o pensamento e o ato etc.
15 Afirma Platão: “Sábio é, portanto, aquele que, tendo atingido a visão e o conhecimento do Bem (agathós) pela via da dialética, isto é, da ascensão de sua alma até o plano mais elevado e mais abstrato do real, é capaz de agir de forma justa”. (A República,
517c).
16 São inúmeras passagens nos textos de Platão que remetem a essa discussão, destacamos aqui: Górgias, 454-455a; Mênon 85b-56b; Filebo 38c-39a; A República V,
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476c-480a; A República VI, 509d-511e; Timeu, 37 a-c.
17 Cf. Groby, 2007, p. 97, há vários textos mais antigos que acenam para as leis não
escritas, dentre eles podemos citar Da Lei e da Justiça de Árquitas, Da Lei de Ocelo de
Lucânia, Preâmbulo às Leis de Zaleucos e Carondas etc. No Górgias de Platão, 488491e, Sócrates conclui no debate com Cálicles que governar a si mesmo é “uma coisa
simples, como todos entendem: ser equilibrado e capaz de autocontrole, dominar os
desejos e as paixões”.
18 Xenofonte, Memorabilia, V, 453-455.
19 Aristóteles, Política, VI, 5.
20 Nesse caso, podemos definir como ágraphoi nómoi, ou seja, as leis não escritas
são referências para as leis escritas. Na ética nicomaqueia, V, 7, notamos que Aristóteles distingue duas espécies de direito (physikón[natural] e nomikón[legal]). Segundo
Groby, 2007, p. 96-97, essa distinção tenta desaprisionar a natureza do poder da lei,
como no que observava o sofista Antifonte que acusava a lei de aprisionar a natureza.
Notamos que Aristóteles na Retórica, livro I, X, 1, denomina a lei escrita como ídios
(particular) e a lei não-escrita como koinós (comum).
21 Diálogo socrático, escrito por Platão, no século IV, a.C., tendo como tema central
a Justiça, pode ser considerado o primeiro tratado no ocidente que versa sobre a importância da educação, da busca pela superação da ignorância como forma de constituir
uma sociedade justa e harmônica.
22 A República, II, 369c.
23 Aristóteles faz uma explícita menção a Platão quando postula: “por isso deveríamos ser educados de uma determinada maneira desde a nossa juventude, como diz
Platão, a fim de nos deleitarmos e de sofrermos com as coisas que nos devem causar
deleite ou sofrimento, pois essa é a educação certa”. Aristóteles, EN, II, referência aos
textos de Platão - Leis, 653 ss.; A República, 401-402.
24 Soteriologia, em seu sentido grego é a compreensão de que os deuses exigiam
algo em troca para proteger ou abençoar os humanos. Por exemplo, na época nos jogos
olímpicos sacrificavam-se animais para que o sangue desses servisse como oferenda
para que os deuses permitissem um bom andamento dos jogos, enfim, para que as
atividades humanas ocorressem mais ou menos dentro do previsto, os deuses deveriam
receber algo em troca. No cristianismo, há algo semelhante que é a promessa e o sacrifício para que Deus conceda determinada graça. Em suma, é uma espécie de troca em
que os humanos oferecem algo para receber determinada benção ou proteção.
25 Cf. Timeu 39e-40d; Fedro 246b-d; Fedro 249b-d; Banquete 204a; A República II,
378e-383a.
26 Cf. A República X, 611e; Teeteto 176b; Timeu 90 d, a imortalidade humana não
pode ser entendida de modo algum como sobrevida, mas como projeção do humano
em relação ao saber, reservando a devida diferença que no humano há a possibilidade
do philosophei e não do sophós que é apenas privilégio dos deuses.
27 A República, livro X.
28 Também no sentido daquilo que é apresentado por Platão no Górgias, 488a – 491e
– ligando o sentido de Béltion (melhor) a enkrateia (autogoverno), segundo esse texto
a autodeterminação, o bom governo de si mesmo, autodomínio e autocontrole.
29 Política, Livro I, cap. I, 1253 a, § 9.
30 Política, Livro VI, cap. I, § 4.
31 Sublinha Reale (2002, p. 624): “O Estagirita reconhece que existe o justo por lei
e o justo por natureza afirmando que este tem por toda parte a mesma força, por não
depender das opiniões e dos decretos dos homens, expressão que é da natureza racional
do homem. A lei é a inteligência menos a paixão, ou seja, depurada de todas as incli-
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nações capazes de lançar um homem contra outro homem, esquecidos das exigências
racionais, ambiciosos de mando e ávidos de bens.” [...] Tratando da justiça como uma
das virtudes, Aristóteles soube genialmente determinar o que a distingue e a especifica,
a sua proporcionalidade a outrem, ou, em palavras modernas, a nota de socialidade. A
justiça é uma virtude que implica sempre algo de objetivo, significando uma proporção
entre um homem e outro homem; razão pela qual toda virtude, enquanto se proporcione a outrem, é, a esse titulo, também, ‘justiça’”.
32 EN 1137b 26-27.
33 EN 1137b 17-19.
34 EN 1137 22-29.
35 Hobuss, 2006, p. 151.
36 Política, 1287a 23-27.
37 1375a 22- 1375b 2.
38 Hobuss, 2006, p. 151.
39 Isso também porque a lei comum é káta physin gar estin (segundo a natureza) –
Retórica 1375a 30-32.
40 Isso é sugerido de forma muito semelhante em EN 1137b 12-13; Retórica XIII,
livro I.
41 Segundo Aristóteles, Retórica, livro I, cap. XV, no tribunal, no exercício da retórica forense, devem ser usados todos os recursos possíveis para deixar claro e conciso
o ponto de vista da parte interessada. Só que convém observar que não se trata de um
abandono a princípios, mas recurso ao princípio argumentativo como forma de garantir a justiça. É importante notar a diferença entre a noção de juiz, presente na ética
nicomaqueia, livro V, e a noção de árbitro sugerida na Retórica. Hobuss, ibid., ressalta
que essa distinção é uma forma de reconhecer que o juiz não consegue se desvencilhar
da justiça legal, enquanto o árbitro consegue certo distanciamento, o suficientemente
necessário para corrigir as leis escritas.
42 Na Retórica 1374a 32, Aristóteles reconhece que não há como prever tudo numa
lei escrita.
43 Retórica, I, XIII.
44 Retórica 1374a 26-30.
45 Retórica 1374b 4-9.
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RESUMO:
O tema prova apresenta diversas vicissitudes interpretativas, sendo imperioso discutir sobre a espécie
de verdade que se busca atingir para embasar uma decisão pautada na Justiça. No processo penal constitucional democrático, além da aplicação da reprimenda,
são sobrelevadas as garantias do cidadão, mais especificamente, o direito à Liberdade. Desta forma, considerando que a verdade real jamais será alcançada em
virtude da dificuldade de reconstrução do fato passado e pelos próprios óbices legais, o presente artigo visa
correlacionar o objetivo da prova e o êxito da almejada
verdade. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de pesquisa bibliográfica.
ABSTRACT:
The ‘proof ’ theme bears several interpretative
difficulties, which deem it imperative to discuss the
kind of truth that one seeks to achieve to base a decision ruled in court. In the democratic constitutional
criminal procedure, apart from the application of reprimand, the guarantees of citizens, more specifically,
the right to freedom, are outweighed. Thus, consider-
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ing that the real truth can never be achieved, due to the difficulty of reconstructing past events as well as the legal obstacles themselves, this article
intends to correlate the purpose of proof and the success of the desired
truth. This is a descriptive and exploratory study, carried out by means of
research.
RESUMEN:
El siguiente tema de prueba apresenta varios eventos interpretativos, siendo imprescindible para discutir el tipo de verdad que busca lograr para basar una decisión guiada en la corte.En el procedimiento penal
constitucional democrático, además de la aplicación de reprimenda, resucitan garantías de hongos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a
la libertad. Teniendo en cuenta la imposibilidad para alcanzar la verdad
absoluta resultando de la dificultad de reconstruir el hecho pasado e también por los propios obstáculos legales, por eso que através de este artículo
pretende correlacionar el propósito de la prueba y el éxito de la verdad
deseada.Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio, realizado por
medio de una investigación bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE:
Processo Penal Constitucional. Garantias. Liberdade. Prova. Verdade Real.
KEYWORDS:
Constitutional Criminal Procedure. Warranties. Freedom. Proof.
Real Truth.
PALABRAS-CLAVE:
Procedimiento Penal Constitucional. Garantías. Libertad. La verdad
absoluta.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por base o livro “Argumentação e Estado
Constitucional”, organizado por Eduardo Ribeiro Moreira (2012), responsável por uma coletânea de artigos que busca proporcionar a reflexão sobre conceitos de argumentação em diversos enfoques, considerados aqui
como lógicos.
Outra opção basilar é pelo texto de Marina Gascón Abellán, cujo título é “A prova dos fatos” (2012, p. 243/283), em que a mencionada autora
discorre sobre provas no processo ou, numa análise mais completa, sobre
o conceito de provas, método, valoração, etc.
Parte-se de um pressuposto de que os questionamentos levam a diversos denominadores que afastam as obviedades dos positivistas e dos
dogmáticos que, em sua maioria, fazem aquilo que se determina como
aplicação da lei, sendo esta considerada no sentido mais estrito possível e,
por vezes, confundida com justiça, essa leviana aplicação de normas contidas em Código, que deveriam ser acessíveis a todos, mas permanecem
permitidas apenas aos iniciados, entre outros motivos, por uma linguagem específica.
Assim, a análise proposta levará em consideração o argumentado
nos referidos textos e a partir deles tratar-se-á do tema expondo proposições próprias. Esclarece-se que ora se estará de acordo com as ideias das
referidas obras e ora não, sendo naturais pontos de vista diferentes, sem
que, como já afirmado, haja a discordância da ótica da autora sobre um
tema tão relevante e de importância fundamental para os bens jurídicos
protegidos, apesar de não configurarem como pautas de reflexões devidas
pelos que administram o sistema legal.
A prova é o elemento sem o qual não se poderia aplicar a norma legal
e a afirmação deste conceito abstrato não é válida para todos os sistemas.
Na seara cível, especificamente de responsabilidade civil, a prova pode ser
desnecessária quando da responsabilidade integral, na responsabilidade
objetiva há uma inversão da exclusão, não sendo ônus do requerente, mas
do requerido fazê-lo na busca de desonerar-se. Quando se trata, ainda,
de danos morais, estes não podem ser provados, uma vez que a dor e o
constrangimento são efeitos do dano e o que se pode provar é somente o
fato e o nexo da causalidade.
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Já na esfera penal, a prova ganha maior evidência, sendo direito essencial da pessoa humana para Immanuel Kant (1988)4,o qual considera
que a liberdade, seja ela política ou de locomoção, é da natureza do homem, não sendo, portanto, um direito, mas a essência humana.
A busca pela definição desse “conceito” merece toda reflexão dos denominados “operadores do direito”, pois a prova é que poderá dar-lhe ou
tirar-lhe este conceito subjetivo e de maior valoração da pessoa humana,
que sequer tem noção dessa liberdade. Dessa forma, é a partir dela que
será introduzida a questão da(s) prova(s).
O trabalho apresentado, então, tem por escopo tratar meramente
da prova, que possivelmente se transparecerá de forma insidiosa e sem
abranger toda sua complexidade, uma opção pela demonstração em que
a linguagem aparecerá de forma implícita, ou seja, a validade da prova
depende de processos metodológicos argumentativos. Na prova deveria
ser expresso o que ela é, como e porque é ou deveria ser, assim se houver
nesta uma só interpretação diversa, e ela são muitas, a prova não prova.
1. DA LIBERDADE E DA SEGREGAÇÃO
Como retro mencionado, o trabalho ocupar-se-á primeiramente
deste princípio de direito, inerente ao homem e consagrado em todas as
Cartas Magnas, motivador dos ideais de revoluções, entendido diversamente pelos detentores do poder. É tema que parece cristalino, no entanto, que está para além da palavra liberdade.
Tal conceito atravessou o tempo, dos muitos que deles se ocuparam,
em especial os filósofos contratualistas, que só podem defini-la como plena em um suposto estado de natureza. Advindo o estado civil, o que se
tem é a liberdade da lei sem que, no entanto, perca-se a essência dessa
sensação, que vai para além da lei. Há um significado para liberdade que
somente pode ser entendido à luz da concepção de cidadania, de essência
de pessoa humana.
Havendo a submissão à lei, há também sua infração e, neste caso,
entre as possibilidades previstas, está a restrição da liberdade. A questão
que se expõe, a seara de restrição da liberdade de locomoção da pessoa
humana, quando da infração das regras sociais, deve ser norteada sempre
por uma política de recuperação e de reinserção. Somente tais pressupos-
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tos ensejam tal restrição.
O sistema não tem outro pressuposto que não seja o objetivo de
conceder oportunidades à pessoa que infringiu e, se assim não o fosse, a
liberdade não poderia ser restringida pela ausência de uma previsão de
reinserção.
Nesse contexto:
É preciso (re)pensar a função social da pena – e, por via oblíqua, do Direito Penal – garantindo a sua eficácia e relevância
na comunidade que lhe incumbe regular. Sendo inegável que
o fim do Direito Penal é a proteção e o equilíbrio da sociedade e, mais precisamente, a defesa dos bens jurídicos básicos, individuais ou coletivos, impõe-se maior efetividade e
eficácia no sancionamento penal, superando o fetichismo da
privação de liberdade como solução genérica dos problemas
da sociedade. Há de se buscar uma resposta adequada a cada
conduta e efetiva para a sociedade e para o próprio infrator,
que se pretende ver ressocializado. (FARIAS, 2001, p.31, grifos no original).
O conceito de liberdade que persegue a pessoa humana desde os primórdios de sua existência tem diversas definições e a cada indivíduo é
dado o direito primordial, que pode ser também entendido como especial
de denominar-se livre desde o nascimento, e sua restrição infundada configura um ataque a toda humanidade. Vale destacar que:
Inventou-se o Estado para ser guardião da liberdade. Esta liberdade cada vez mais foi sendo entendida como individual,
de cada um. Os outros seres, a natureza, já tinham deixado
de ser livres. Antes mesmo da modernidade, e encerrada em
toda doutrina cristã, ocidental e agrícola, o ser humano já
havia teorizado acerca da submissão da natureza ao homem.
[...]. A ideia era de que a natureza serviria ao homem. Desconstituída a liberdade de todos os seres, se inicia a construção moderna de liberdade de todos os homens. Cada homem deveria ser livre para organizar-se em sociedade, para
pactuar a vida coletiva. O contrato social é obra de homens
livres! (NOVAES, 2002, p. 266).
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Não se pode fundar sua restrição somente em textos legais, embasada, assim, em puro positivismo legalista, comodista e gramatical, sem
outra mais consistente justificativa substancial, considerando, no entanto,
que, diante de uma sociedade, a restrição tem como justificativas as leis e
sua infringência.
Conforme Queiroz (1989, p. 72): “Quando o indivíduo abusa do
direito fundamental de liberdade, o grupo social, instrumentalizado na
Justiça Criminal, põe-se em ação objetivando a supressão desse direito
natural”.
O tema tratado vem sempre reafirmando a existência da liberdade
como bem supremo e que merece ser preservado. Em contrapartida, a
segregação deve ser considerada a última opção, quando tem sido a primeira, violando a legislação e um direito natural da pessoa humana. Existindo a segregação pela aplicação da pena, deve a mesma ter fundamento
e objetivo.
A forma de segregar tal liberdade passa por um processo, instrumento do Estado que garante ao acusado a segurança de que seus direitos
elementares foram observados, e neste interim tem-se a prova como pressuposto da condenação uma vez que, como menciona Abellán (2012, p.
247) “O objetivo principal de um procedimento de prova é a averiguação
da causa”. A causa, com exceção da excludente, é o que determina a perda
da liberdade, sem prova não há que se falar em restrição de direitos.
Esse pensamento impõe o que a autora supramencionada coloca, ou
seja, a relação verdade-prova, mas a priori o que podemos determinar
como verdade? Para tal problema, o dicionário de filosofia afirma:
O vocábulo ‘verdade’ é empregado em dois sentidos: para se
referir a uma proposição e para se referir a uma realidade.
No primeiro caso se diz de uma proposição que é verdadeira,
contrapondo-a ‘falsa’. No segundo caso, diz-se de uma realidade verdadeira, diferenciando-a de ‘aparente’, ‘ilusória’, ’irreal’, ‘inexistente’ etc. (MORA,1988, pág. 699).
A autora parece ter trabalhado essa mesma lógica ou método em seu
trabalho, na qual o presente trabalho se apoia.
A verdade só pode ser o que é. Parmênides, o filósofo pré-socrático,
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já trazia, ainda que sob a ótica do arché, origem, mas estava lá aquilo que
a autora informa como uma verdade possível ou se estaria diante da verossimilhança, uma probabilidade daquilo que pode ser, mas não necessariamente o é, e não o sendo não o será.
Apenas para ilustrar essa questão do que é, o Desembargador Amilton Bueno de Carvalho, em acordão proferido no Rio Grande do Sul, ao
determinar a redução da pena abaixo do mínimo legal, aponta:
Presentes a menoridade e a confissão espontânea, a redução
é de 09 meses, 03pela confissão parcial e 06 meses pela menoridade-ciente de que as atenuantes podem deixar a pena
aquém do mínimo necessário. A redação do artigo 65 contempla a expressão ‘sempre’. E sempre é sempre, sob pena
de sempre não o ser. (grifei)( BRASIL, TJRS).
No sentido do pensamento do autor gaúcho, o processo penal, ao
determinar que a prova deva ser construída a partir de uma verdade real,
estaria admitindo que haja uma verdade não real, e a verdade só pode ser
verdade, o atributo real seria redundância, mas podemos entender quando o Superior Tribunal de Justiça admite que a verdade é aquilo que pode
ser conforme veremos abaixo. A nós resta a impressão de que a verdade
é mera impressão dos fatos ou o que se tem deles, conforme explanado
acima com o verbete do dicionário filosófico a verdade é, e não o que não
é não é ou poderia ser.
Pode-se afirmar tal preposição, conforme mencionado pelo próprio
STJ:
Pense em doxa, aletheia ou episteme e responda: é possível
alcançar a verdade absoluta? A questão aflige filósofos desde
a Antiguidade, mas o dilema é enfrentado cotidianamente
pelos magistrados. Na doutrina, o debate gira em torno do
princípio conhecido como da “verdade real”. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retrata esses
confrontos. Um voto que define bem o alcance do conceito
é o do ministro Felix Fischer, atual vice-presidente do Tribunal, no Habeas Corpus 155.149. Nele consta a seguinte
citação do jurista Jorge Figueiredo Dias: “A verdade material que se busca em processo penal não é o conhecimento
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ou apreensão absoluta de um acontecimento, que todos
sabem escapar à capacidade do conhecimento humano.”
Segundo o autor, essa verdade real deve ser lida como uma
verdade subtraída das influências da acusação e da defesa.
Também não se trata de uma verdade “absoluta” ou “ontológica”, mas “há de ser antes de tudo uma verdade judicial,
prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço,
mas processualmente válida”. No mesmo voto, o ministro
critica a concepção ortodoxa da verdade real, tida como mitificada pelos que seguem essa corrente. Ele cita Francisco
das Neves Baptista: “O mundo da prova é o mundo das
presunções e construções ideais, estranhas ao que se entende, ordinariamente, por realidade. E o sistema jurídico
processual assim o quer.” Esclarece o relator: “O princípio
da verdade real, para além da terminologia, não poderia ter
– na concepção ortodoxa – limitações.” No entanto, pondera,
“não pode acontecer é reconhecer-se, como homenagem à
suposta verdade real, algo como provado, quando em verdade, em termos legais, tal demonstração inocorreu” (acessado
em 31/11/2012). http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=105250 (BRASIL
STJ)
Assim, pode-se afirmar que o sistema judicial, em manifestação expressada referido Tribunal Superior, frisando como complemento do pensamento, que esse Tribunal não reavalia provas (Súmula 07), mas pode
sobre se manifestar, no dia 01 de março, sedimentou-se tal entendimento,
que vem fundado na doxa, mas que dela nada tem, pois a prova não é a
verdade, mas aquilo que pode ser, e como dito, a verdade não pode ser,
logo, a prova que busca provar a verdade não prova.
Nesse sentido, quando se depara com o sistema que precisa legitimar
suas decisões, o texto da autora em destaque não tem qualquer interesse,
a não ser que se entenda que a interpretação seja o fato, assim pode-se
afirmar que não se pode ter a verdade, basta sua interpretação, perigosa
diga-se de passagem, por um magistrado, falível, imperfeito, mas Estado.
Não fosse apenas tal fato, quando a autora trata do livre convencimento motivado que, diga-se, não é livre, pois a motivação vem da prova
dos autos, podendo-se inclusive recorrer contra a decisão que afronta as
“provas” dos autos.
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Para trazer a posição da autora sobre o livre convencimento do juiz,
explana a partir de uma valoração do sistema de prova livre, destaca-se:
A livre convicção não é, portanto, um critério (positivo) de
valoração alternativa ao das provas legais, mas sim princípio metodológico(negativo), que consiste simplesmente na
recusa das provas legais como suficientes para determinar a
decisão e que constitui, por isso, uma autêntica garantia da
verdade (ABELLÀN, 2012.p. 252).
Sobre o que se denominou em doutrinas estrangeiras, o juiz esquizofrênico, qual seja, aquele que tem uma convicção e busca na lei uma
forma de justificá-la, há quem diga que há julgadores assim em cortes
exercendo suas esquizofrenias, mas a tal argumento a autora contrapõe-se
da seguinte forma:
Pois bem, quanto ao princípio metodológico negativo, a livre
convicção não só não é, mas também não impõe nenhum
critério (positivo) de valoração [...] pois é óbvio que a íntima
convicção, por si mesma não pode provar nada(ABELLÀN,
2012, p. 252), (grifo da autora).
Salvo a questão de que a “convicção, por si mesma não pode provar
nada”, pode sim indicar a forma de pensamento político, formação cultural, valores, não da prova, mas do magistrado, o que se está de acordo, pois
a convicção, conforme prescrita, é um risco abominável num sistema de
garantias, ou que pelo menos, o pretende ser.
A Constituição, supostamente a denominada cidadã, tem por escopo a garantia de direitos, assim como as promessas da modernidade
não cumpridas. Tem-se que o sistema necessariamente deveria ater-se aos
princípios e não às normas. Entre tais princípios, podemos mencionar o
da inocência e, em especial, o da legalidade. Sobre isso, Ferrajoli explica a
diferença entre a “mera” legalidade e o que se impõe, a legalidade estrita:
[...] o princípio da mera legalidade como uma regra de distribuição do poder penal que preceitua ao juiz estabelecer
como sendo delito o que está reservado ao legislador prede-
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terminar como tal; e o princípio da estrita legalidade como
uma regra metajurídica de formação de linguagem penal que
para tal fim prescreve ao legislador o uso de termos de extensão determinada na definição das figuras delituosas, para
que seja possível a sua aplicação na linguagem judicial como
predicados “verdadeiros” dos fatos processualmente comprovados. (FERRAJOLI, 2002, p. 305).
Nesse sentido, Ferrajoli traz a questão de comprovação de fatos a ser
feita no processo, por meio de “predicados”, ainda que Abellán (2012) afirme ter o processo finalidade prática. Ainda nessa esteira de pensamentos,
há que se registar que apenas pode ser suprida aquela liberdade, ou mesmos os bens, pois bem ensina Nicolau Maquiavel (2000, p. 31): “Deve, sobretudo, abster-se dos bens alheios, posto que os homens esquecem mais
rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio”. Quando esse
processo for, de toda forma, um resultado de comprovação dos fatos, que
necessariamente serão do passado, poderá ter ainda reflexos no futuro. É
necessário se ater a tal ensinamento, expandindo-o para a liberdade.
2. A PROVA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ao analisar a concepção de liberdade e a segregação, impera mencionar que o Código de Processo Penal regulamenta a matéria da prova nos
artigos 155 a 250, os quais têm por finalidade regrar a produção dos meios
para que se alcance a pretensa verdade. Nesses artigos estão inseridas as
disposições gerais e as regras sobre as provas em espécies. Algumas reformas legislativas foram realizadas com o escopo de adequar as normas às
recomendações constitucionais.
A exigência do direito à prova, nas lições de Antonio Scarance Fernandes (2010), relaciona-se ao direito do contraditório, desdobrando-se
em vários direitos das partes, como por exemplo: o direito de requerer a
produção da prova; o direito do juiz de decidir sobre o pedido de produção da prova; direito a participar da produção da prova, obediência do
contraditório, avaliação do juiz.
O artigo 155 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei 11.690/2008, “somente permite que o juiz forme seu convencimento em prova produzida em contraditório judicial, ou seja, com a sua
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presença e as das partes (FERNANDES, 2010, p. 74).”
Além disso, os elementos de informação do inquérito policial somente podem servir de fundamentação de uma sentença como exceção
à regra geral do artigo 155, caput, CPP. De acordo com Marco Antonio
Marques da Silva (2012, p. 268): “A fase administrativa, não raro, deve
ser valorada.[...] O que não se admite é a prova exclusivamente policial
lastrear um decreto condenatório.” E, ainda, “Se a prova oral produzida na
fase policial ou administrativa deve ser refeita em juízo, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, são consideradas definitivas.”
Tem-se que é aplicado o sistema da persuasão racional do juiz ou livre convencimento motivado, sistema da livre convicção condicionada ou
sistema da verdade real, o qual conceitua, nos dizeres de Denilson Feitoza
(2009, p. 720), que:
Apesar de o juiz estar limitado às provas dos autos, é livre
para estabelecer o valor de cada uma, no contexto probatório
global, pois não há predeterminação legal do valo de cada
prova, devendo, contudo, fundamentar, motivar, sua decisão,
revelando em que baseou sua valoração probatória (art. 155
do CPP). Todas as provas têm, portanto, geralmente, o mesmo valor.
Além das considerações alhures apontadas de Abellàn (2012), destaca-se que, para Aury Lopes Jr. (2014), esse sistema é intermediário entre
o sistema legal de provas e o princípio da íntima convicção e sustenta a
garantia da fundamentação das decisões. O juiz não está totalmente livre
quando da decisão. É claro que o juiz deve respeitar as regras processuais
e as peculiaridades na produção e análise de cada prova.
Nos dizeres do referido autor (2014, p. 576): “Em definitivo, o livre
convencimento é, na verdade, muito mais limitado do que livre. Em assim
deve sê-lo, pois se trata de poder e, no jogo, democrático do processo,
todo poder tende a ser abusivo. Por isso, necessita de controle.”
Evidente é que esse livre convencimento não se afasta da análise da
verdade que mais se aproxima da real. As decisões judiciais são construídas e pautadas nas provas que mais convenceram o julgador da verdade,
análise que possui grande influência do sistema adotado.
Enquanto que no sistema inquisitório omito fundante do processo
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é a verdade, admitindo a tortura para se alcançar a confissão, no sistema
acusatório a verdade não é fundante, pautando-se no convencimento do
juiz a partir da atividade probatória das partes.
A sentença seria, então, “um ato de convencimento formado em
contraditório e a partir do respeito às regras do devido processo [...] O
resultado final nem sempre é (e não precisa ser) a “verdade”, mas sim o resultado de seu convencimento – construído nos limites do contraditório”.
(LOPES Jr, 2014, p. 589).
Dessa forma, as regras processuais penais deixam à margem da liberdade do julgador a apreciação motivada das provas para fundamentar a
sua decisão. Preferiu o legislador não valorar cada prova, considerando a
importância de todas na efetivação da tutela jurisdicional. Há uma verdade real que não pode ser reproduzida na sua completude pelo imaginário,
por isso a verdade no processo penal não pode ser considerada como a
missão ou o único objetivo deste.
Considerar de forma adversa é o mesmo que admitir busca incessante pela verdade, o que acabaria com o respeito ao contraditório, princípio
fundamental do processo penal democrático e constitucional.
3. A ATIVIDADE PROBATÓRIA COMO ALCANCE DA VERDADE
A procura pela verdade dos fatos sobre determinado acontecimento
delituoso é de ímpar importância para a verificação da responsabilidade
do agente e a consequente imposição de uma sanção penal, tendo em vista
ser a liberdade do indivíduo o direito que está em risco de ser limitado.
Sendo assim, para se alcançar uma decisão justa no processo penal,
é necessária a colheita de todos os elementos hábeis, aptos a demonstrar e
recriar determinado fato delituoso cometido no passado, sem limitações e
de forma mais ampla possível. Por isso, vigora no Direito Processual Penal
o princípio da verdade real, em que o Juiz não deve se contentar com as
provas trazidas pelas partes para obtenção da verdade, podendo requisitar
produção de provas de ofício, tendo em vista o bem jurídico que está em
jogo: a liberdade do cidadão. Aliás, esse seria o argumento que justificaria
a atuação do juiz dentro do processo.
Assim ensina Júlio Fabbrini Mirabete (2008, p. 252):
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Como no processo penal brasileiro vige o princípio da verdade real, não há limitação dos meios de prova. A busca da
verdade material ou real, que preside a atividade probatória
do juiz, exige que os requisitos da prova em sentido objetivo
se reduzam ao mínimo, de modo que as partes possam utilizar-se dos meios de prova com ampla liberdade. Visando o
processo penal o interesse público ou social de repressão ao
crime, qualquer limitação à prova prejudica a obtenção da
verdade real e, portanto, a justa aplicação da lei.
Lima (2009, p. 22) entende a chamada verdade real da seguinte maneira:
Tal princípio, segundo a doutrina tradicional, assegura a
busca de provas, sem limites de formalidades ou da iniciativa das partes, podendo, inclusive, haver produção de provas
no processo por iniciativa do juiz, tudo com o fito de se chegar ao verdadeiro culpado, evitando, assim, a punição de um
inocente.
Visão diferente da tratada no processo civil, na qual o Juiz deve assistir inerte a produção de provas pelas partes, posto lidar com direitos
disponíveis, buscando-se somente a verdade formal, até mesmo pela ampla possibilidade de as partes transacionarem em qualquer momento do
processo.
Nesse aspecto, importante destacar as diferenças apresentadas por
Nucci (2008, p. 99) quanto à busca da verdade no processo civil e no processo penal:
Contrariamente à verdade formal, inspiradora do processo
civil, onde o juiz não está obrigado a buscar provas, mormente em ações de conteúdo exclusivamente patrimonial,
que constitui interesse disponível, contentando-se com a
trazida pelas partes e extraindo sua conclusão com o que se
descortina nos autos, a verdade real vai além: quer que o magistrado seja co-autor (sic) na produção de provas. Esse princípio muitas vezes inspira o afastamento da aplicação literal
de preceitos legais. Exemplo disso é o que ocorre quando a
parte deseja ouvir mais testemunhas do que lhe permite a lei.
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Invocando a busca da verdade real, pode obter do magistrado a possibilidade de fazê-lo.
Diversos dispositivos do Código de Processo Penal, tais como os
artigos 1565 e 2096, defendem a iniciativa probatória ao juiz, que nada
mais são do que vertentes do princípio da verdade real. No entanto, essa
requisição de provas pelo Juiz não deve ser feita de modo descriminado e
de qualquer forma, passando da figura do “julgador imparcial”, o acusador
ou defensor, e sim somente quando ainda faltarem elementos para formação de sua convicção. É o que explica Greco Filho (2013, p. 217):
[...] postas as questões relevantes, o juiz pode ultrapassar a
iniciativa das partes determinando prova não requerida, mas
não deve tornar-se acusador ou defensor, sob pena de violar
o chamado sistema acusatório do processo penal, que é garantia do julgamento justo e a própria essência da jurisdição,
que consiste no julgamento por órgão não interessado e não
envolvido na atividade de acusação ou defesa.
Dessa forma, o objetivo principal do procedimento de prova é a averiguação dos fatos da causa, trazidos pelas partes e, quando falha, determinada pelo juiz de ofício, é feita uma tentativa de reconstrução de fato
passado, da forma mais ampla e irrestrita possível – princípio da verdade
real.
No entanto, essa não é uma missão simples, isso pela total impossibilidade de se reconstituir fidedignamente determinado fato passado. A um,
porque o magistrado não conhece referido fato, não estava presente naquele momento, mas tem acesso simplesmente os enunciados sobre o fato,
afirmado pelas partes, sobre os quais se tentará provar. A dois, porque
será utilizado um raciocínio dedutivo ou indutivo baseado em enunciados supostamente verdadeiros, ficando assim no campo da probabilidade.
A três, porque a averiguação dessa “verdade” deverá dar-se dentro do processo penal, mediante princípios e normas estabelecidas na Constituição
Federal e no Código de Processo Penal, que muitas vezes produzem situações em que se apresentam entraves legais para que se alcance a verdade
real, como é o caso das provas obtidas por meios ilícitos, dentre outros.
Por meio de uma concepção cognoscitivista da prova, conhecida
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como a atividade direcionada a conhecer ou averiguar a verdade sobre
fatos controvertidos, com base no que é provável, pode-se conceber fatos
comprovados como falsos. Já numa concepção persuasiva da prova, jamais poderá ser comprovado fatos não existentes, pois a finalidade desta
não é a busca da verdade, mas utilizar as provas para persuadir o julgador
com o objetivo de se obter o resultado esperado. Assim, o conhecimento
do juiz não estará certo ou equivocado, mas sim persuadido (ABELLÁN,
2012).
Dessa forma, o que se questiona é como se atingir a verdade real, sem
prejudicar o direito de liberdade do cidadão. Nesse campo, imperioso se
faz distinguir o provado do verdadeiro, pois o processo se orienta para a
comprovação da verdade (o que é diferente da certeza jurídica), mas o conhecimento alcançado é sempre imperfeito, dedutivo. A certeza é aquilo
que se acredita ser real é a crença da percepção da realidade passada, que
o julgador utiliza para sentenciar no processo e atingir seu objetivo (MARINHO; GUIMARÃES, 2011).
Sendo a verdade o elemento a ser perquirido pelo Estado-juiz para
prolação de uma decisão final, mediante a reconstituição do fato-crime,
que será levado ao processo pelas partes, inicialmente por meio de alegações, a prova surge como elemento apto a legitimar referidas alegações.
Malatesta (1996, p. 22) já inicia o tópico do princípio da busca da
verdade real com as seguintes considerações entre verdade e certeza:
A verdade é a “conformidade da noção ideológica com a realidade” e que a certeza é a crença nessa conformidade, gerando um estado subjetivo do espírito ligado a um fato, sendo
possível que essa crença não corresponda à verdade objetiva.
Portanto, pode-se afirmar que “certeza e verdade nem sempre coincidem; por vezes, duvida-se do que objetivamente
é verdadeiro; e a mesma verdade que parece certa a um, a
outros parece por vezes duvidosa quiçá até mesmo falsa a
outros ainda”.
Ainda sobre a verdade, Guilherme de Souza Nucci (1999, p. 65) argumenta sobre a dificuldade do magistrado apenas tentar alcançar a verdade real:
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Material ou real é a verdade que mais se aproxima da realidade. Aparentemente, trata-se de um paradoxo dizer que pode
haver uma verdade mais próxima da realidade e outra menos.
Entretanto, como vimos, o próprio conceito de verdade é relativo, de forma que é impossível falar em verdade absoluta
ou ontológica, mormente no processo, julgado e conduzido
por homens, perfeitamente falíveis em suas análises e cujos
instrumentos de busca do que realmente aconteceu podem
ser insuficientes. Ainda assim, falar em verdade real implica
provocar no espírito do juiz um sentimento de busca, de inconformidade com o que lhe é apresentado pelas partes, enfim, um impulso contrário à passividade. Afinal, estando em
jogo direitos fundamentais do homem, tais como liberdade,
vida, integridade física e psicológica e até mesmo honra, que
podem ser afetados seriamente por uma condenação criminal, deve o juiz sair em busca da verdade material, aquela que
mais se aproxima do que realmente aconteceu.
Sendo assim, surgem grandes críticas com relação ao procedimento de prova, mais especificamente com relação ao princípio da verdade real, direcionadas a uma impossibilidade de se alcançar referida verdade e, portanto, se aplicar a justiça no caso concreto, restringindo ou não a
liberdade do cidadão.
Portanto, conforme se denota, a “busca da verdade nasce concomitantemente com o ser humano [...] os romanos diziam: Nihil est veritatislucedulcius(nada é mais doce do que a luz da verdade)” (BARROS,
2013, p. 27). Na seara do direito ela tem importância maior, já que o julgamento dar-se-á com a reconstituição dos fatos históricos, e serão esses
aspectos da “verdade” dentro do processo penal que serão tratados neste
capítulo.
Assim, num Estado Democrático de Direito, nos dizeres de Noronha
(2002), em que a liberdade individual é tida como premissa norteadora,
fundamental para a justa organização da sociedade, fica claro que as decisões penais, por terem efeito direto sobre o status libertatis do cidadão,
só podem ser legitimadas por um conhecimento resultante de procedimentos que permitam esclarecer os fatos sob a ótica da sociedade e do
indivíduo: é preciso que as hipóteses acusatórias sejam verificadas, pois
sem a existência de provas concludentes não se poderá superar a presun-
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ção de inocência. Além disso, é também necessário que tais provas sejam
produzidas com a participação e o controle da defesa, como visualizado
no tópico anterior.
4. O NOVO CÓDIGO PROCESSO PENAL: A PROVA E A
DÚVIDA
Encontra-se em tramitação no Senado Federal o Projeto de lei n°
156/2009 e nesta proposta está inserido o termo juiz das garantias e este
teria, entre outras funções, a de: “[...] b) manter o distanciamento do juiz
do processo, responsável pela decisão de mérito, em relação aos elementos de convicção produzidos e dirigidos ao órgão de acusação”. (PLS
156/2009, p. 18).
Estamos diante do reconhecimento de que a subjetividade é regra
geral e ainda que se possa negar, em tese, o juiz que “participa” toma conhecimento do momento da produção da prova, dela não poderia emitir
juízo final (sentença). Já defendia Antonio Magalhães Gomes Filho (1997)
que as garantias da verdade processual seriam ilusórias se não fossem observados os ditames do devido processo legal, principalmente a imparcialidade do juiz que conduz a investigação.
Entre as funções deste juízo de garantias está o artigo 14° inciso III
que diz: “VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas
consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a
ampla defesa”.
Há quem se posicione contrariamente, afirmando exatamente que
o juiz que tem contato com as provas deve julgá-las, defendendo diretamente a relação de convicção feita pela participação nas fases anteriores
do processo, é nesse sentido que se posiciona Mauro Fonseca Andrade:
[...] o melhor magistrado para decidir sobre determinado
fato, é aquele que teve contato direto com as fontes de prova
que exigem a exteriorização verbal do pensamento. Em outras palavras: a abordagem desse tema nos remete a mais que
milenar discussão sobre as formas de manifestação do pensamento (por parte de quem o exterioriza), e as formas de
assimilação desse pensamento (por parte de quem o recebe).
(ANDRADE, 2011, p. 100).
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Trata-se de uma relação dialógica das relações processuais, como
um uno indivisível, como se isso fosse possível, é nesse sentido que Franz
Kafka(2012) nos ensina no livro “O Processo”, que tais práticas são apenas
embutes mecânicos que se dirigem a determinada classe, aquela que não
domina o idioma jurídico.
Diferente não é o “Bem julgar” de Garapon (1997). Dos quadros nas
paredes onde o magistrado parece ser o que não é, a imagem de um judiciário que tem no uso da linguagem, entre outros artifícios, uma forma
de afastamento do povo e das provas, as mais eficazes provas são probabilidades e incertezas, e sem a certeza não há de se falar em condenação.
Exemplos trazidos no texto de Abellán (2012) sobre lugar (A não
estava no lugar L e havia sangue de X na camisa de B) demonstram que o
STJ solucionou a questão de forma a afastar e a sedimentar que a verdade
não é necessária, bastam os fatos, e estes estão onde não, mais, se podem
alcançar.
5. REFLEXÕES SOBRE A PROVA NA PRÁTICA A PARTIR DA
AÇÃO PENAL Nº 470
Casos julgados de grande repercussão, como da Ação Penal nº 470,
permitem a análise da concepção de prova ora traçada e a constatação do
Estado enquanto ente vingador. Passa-se, então, a fazer pequenas aferições no andamento dos processos e de suas soluções.
O caso midiático tem por escopo trazer à sociedade frases da qual
a maioria não tem qualquer conhecimento e, para além delas, espera-se
apenas que a prova seja feita, afinal ela é pressuposto da condenação, ou
não.
Assim, não havendo prova, o Supremo Tribunal Federal se apegou às
teses de Claus Roxin de domínio do fato, ou seja, a prova não é necessária
diretamente, mas apenas um pressuposto indireto serve para a condenação, e assim o é em alguns julgamentos na América do Sul, em que pode
se ter condenações a partir do “domínio do fato”.
A teoria do “domínio do fato” defende que tem domínio do fato
aquele que teve domínio da ação, que é autor ou coautor, mas tais definições somente podem vir à baila com as provas de participação ou não
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participação na ação, lembrando que provas técnicas estão, igualmente,
sujeitas a falhas e incertezas, que mais uma vez afastam o fato das versões
dos fatos.
No caso em comento, é possível observar que não se logrou êxito
em comprovar a participação direta do ex-ministro nas ações, mas o Supremo, por seus doutos componentes, entendeu que se aplicava a teoria
estrangeira.
Estamos diante do risco de que princípios constitucionais podem ser
flexibilizados ao sabor da vingança pública, para afastar o Estado nascido
do ideal da inversão do servo para o Estado, mas sim do Estado para o cidadão e aquele somente se faz garantindo os direitos fundamentais deste,
que não declinaremos aqui os corolários de direitos de muitos conhecidos e não praticados, mas no sentido do pensamento de Norberto Bobbio
(1992), que parte da máxima da necessidade da positivação para que se
busque a efetivação.
O que se tem vivenciado é a total inversão das garantias para atender aos interesses políticos, sem jamais negar que o Supremo seja mais
político do que jurídico, e os exemplos são fartos, desde a indicação de
seus membros que passa pela indicação política, a aprovação pelo Senado
Federal, até a Televisão denominada TV Justiça, que tem protagonizado
verdadeiro duelo de vaidades e pouco de direitos de garantias constitucionais, são provas que o problema da política é central na Corte maior do
país.
Retornando à questão da prova, entende-se que no caso do “Mensalão”, em diversos momentos, a teoria do domínio do fato foi hermeneuticamente interpretada à revelia das provas carreadas aos autos, com
milhares de páginas.
Para demonstrar que este pensamento não é isolado, menciona-se
que Claus Roxin se manifestou no sentido de que a teoria foi subvertida,
e toda questão está na ausência de provas diretas contra o ex-ministro e
alguns outros, prova como se pretende que possa esgarçar qualquer possibilidade de dúvidas jurídicas.
O que se impõe nessas reflexões é se a prova pode ser, como desejam,
uma suposição que passa pela representação de um fato, ou se precisaríamos de uma prova que provasse o fato e não sua versão, sabendo da quase
impossibilidade dessa preposição.
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No caso em comento, trata-se de provas documentais, já que provas
periciais, no caso, são raras, e as testemunhais, pelo que se sabe, fixaram-se na palavra do corréu, o que até então o Supremo repudiava como prova efetiva para condenação.
CONCLUSÃO
O perigo da linguagem deve ser sempre contestado, pois por muitas
vezes pode nominar algo ou alguma coisa por um nome que, na sua essência, não o é. E assim, aquilo que se deseja fica distante daquilo que é, ainda
que próximo na linguagem, e o que é, é. Só assim poderia ser, ou se não o
for, não se pode dizer que é, ainda que por interpretação, esta deva levar à
conclusão do ser. Quando equivocada, leva a crer que a proximidade faz
ser o que não é.
Os textos adotados como basilares neste trabalho serviram de guia
para devanear sobre a impossibilidade de se chegar à verdade por meio da
prova. A verdade está sempre ou quase sempre no passado, revelada por
meios diversos, e sem ser decarteano, mas lembrando de que do passado
tem-se apenas as impressões vindas e, por vezes distorcidas, não é raro
que as pessoas veem coisas iguais de formas diferentes. Não é que haja
aqui dolo deliberado, mas um cabedal de formas e experiências anteriores, que influenciam nesta “observação” do fato, o que pode levar à conclusão sobre o bem principal que é a liberdade de locomoção.
Sabe-se que esta mencionada liberdade ou os bens também possuem
valores subjetivos, uma vez que não é a restrição que retira a liberdade, senão a de ir e vir, mas a liberdade que é a essência e não abandona a pessoa
humana por ser, aqui entendida, uma sensação que não pode ser retirada
por força da decisão do Estado.
Na expressão de Jean Jaques Rousseau (2009), podendo estar se referindo aos magistrados, possivelmente não, mas a eles serve, que aquele
que se acha senhor dos demais não é mais escravo do que eles, é a escravidão a antítese da liberdade. Mas é esta que é suprimida pela manifestação
do Estado frente ao suposto rompimento do contrato social.
Tal restrição somente pode se operar pela comprovação inequívoca,
frente aos princípios constitucionais, e tal procedimento se faz, conforme
mencionado, exaustivamente pela prova.
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Em crônica, Salomão Schvartzman se referia a “coisa”, assim como
foi abordado acima, a importância da “coisa” ou como ela serve a tudo
para definir o que é e o que não é, a prova é ou tornou-se frente a própria manifestação das cortes superiores, “coisa”. Sendo a prova coisa, e
esta coisa sendo pericial, testemunhal, transforma-se em coisa pensante,
interpretante, seja por partes de todos os iluminados por uma linguagem
que é própria de alguns, que afastam os demais pela ausência de domínio
dos códigos, quase secretos, do jurídico.
Assim, a prova que é o passado permitindo o presente influir no futuro, em que a coisa prova, ou a prova coisa, não esteve, tem determinado
que a suposição, apoiada em um emaranhado de argumentos jurídicos,
possa determinar que a mesma prova coisa pode ser o que não é. Dessa
forma, o tal “domínio do fato”, uma teoria para sujeitar ao Estado, aquele
que, na expressão sábia de Maquiavel, fez o mal por mãos alheias, mas
não é partícipe, e sim co-autor, senão autor, tudo isso com fundamento
em uma teoria que dispensa a prova direta, pode simplesmente ser o que
não é, como sempre.
Há a impossibilidade de estar no passado, tendo dela tão somente a
impressão. É nesta que o Estado, frente à sua necessidade punitiva, impõe
a restrição de algo (liberdade ou bens, ou ambos), assumindo o risco do
equívoco, sendo este um ingrediente do julgar, admitindo-se estar errado,
pois a verdade não é acessível, senão uma ou mais versões dela.
A apropriação dos casos em evidência, no momento em que se escreve o texto, pode futuramente demonstrar que a expressão jocosa de que a
vantagem dos tribunais superiores é a de quem erra por último venha a se
tornar fato, ou, então, a verdade permanecerá onde sempre esteve, ou seja,
junto ao fato e no momento.
Se houver alguma razão na intencionalidade, então a verdade estará
mais profunda e além do fato, mas isso é trabalho árduo a outro, que tem
debruçado seus esforços em determinar que para além ou anterior à linguagem há a construção da verdade, pois ela não seria sem a intencionalidade e assim o fato seria tão somente o resultado desejado e objetivado
pela dita intencionalidade.
As palavras e suas essências parecem ser, ou pelo menos poderiam
ser, diferentes. Resta, pois, em homenagem ao alemão pensador, no jogo
de palavras, dizer que a prova é “coisa” que não prova “coisa” nenhuma.
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Notas

1 autor.
2 autor.
3 autor.
4
Liberdade para Kant (1988, p. 75): “Ninguém pode me constranger a ser feliz a sua
maneira (como ele concebe o bem estar dos outros homens), as a cada um é permitido
buscar a sua felicidade pela via que lhe parecer boa, contanto que não cause dano à liberdade dos outros (isto é, ao direito de outrem) aspirarem a um semelhante, que pode
coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal possível”.
5 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,

facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação
e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (Incluído pela
Lei nº 11.690, de 2008) (BRASIL, 1941).

6 Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além
das indicadas pelas partes. § 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas
a que as testemunhas se referirem (BRASIL, 1941).
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RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de pesquisar o tema
responsabilidade civil ambiental e sua aplicabilidade
na proteção contra a degradação ambiental em terras
indígenas. Para tanto, o estudo baseou-se em decisões
de tribunais brasileiros. Através do estudo jurisprudencial procura o presente artigo demonstrar o caráter
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de necessidade de proteção dos direitos indígenas, uma vez que necessitam da tutela do Estado para verem os danos ambientais, em suas terras,
ressarcidos para serem atores de um desenvolvimento que pretende ser
sustentável. Com a finalidade de entender como se aplica a responsabilidade civil em terras ancestrais, procura o artigo definir tais terras. Explica-se a definição de responsabilidade civil ambiental e de degradação para
ser capaz de, através da análise das legislações nacional e internacional,
identificar a responsabilidade sem olvidar dos aspectos culturais e de autodeterminação dos povos.
ABSTRACT:
This article aims at researching the topic of environmental liability
and its use in protecting against environmental degradation in indigenous lands. Hence, the study was based on Brazilian courts’ decisions.
By means of case studies, this article seeks to demonstrate the need for
protection of indigenous peoples’ rights, since they depend on the state to
determine environmental damage occurred in their lands, in order to be
compensated for, and to become actors in a development that intends to
be sustainable. This article also aims at defining ancestral lands, in order
to investigate how environmental liability applies to such lands. By the
same token, the concepts of environmental liability and degradation are
also defined so that we can, by analyzing national and international laws,
identify responsibility without forgetting the cultural aspects and self-determination of indigenous peoples.
RESUMEN:
En este artículo se pretende investigar la responsabilidad medioambiental tema y su uso en la protección contra la degradación ambiental
en las tierras indígenas. Por lo tanto, el estudio se basó en los tribunales
las decisiones de Brasil. A través del estudio jurisprudencial busca este
artículo demostrar el carácter de necesidad de protección de los derechos
indígenas, ya que necesitan de un estado a ver el daño ambiental, en sus
países, a ser compensado actores en un desarrollo que pretende ser sostenible. Para entender cómo se aplica a responsabilidad en las tierras ancestrales, buscando en el artículo que define esas tierras. En él se explica
la definición de la responsabilidad y la degradación del medio ambiente
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para poder, mediante el análisis de la legislación nacional e internacional,
identificar la responsabilidad sin olvidar los aspectos culturales y de la
libre determinación de la gente.
PALAVRAS-CHAVE:
degradação ambiental – terras indígenas – responsabilidade civil
ambiental – teoria do risco - autodeterminação
KEYWORDS:
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INTRODUÇÃO
Existindo a necessidade de um Estado que possa atender os objetivos da sustentabilidade, urge estudar a degradação ambiental, principalmente nas áreas ricas em biodiversidade e recursos naturais. Busca-se,
então, atingir uma sociedade sustentável e global que se baseia no respeito
à natureza, nos direitos humanos universais, em uma cultura de paz, na
responsabilidade pela comunidade da vida e na justiça econômica.
Para atingir os objetivos necessários à humanidade sustentável, não
cabe a escolha de quais serão as áreas protegidas ou quais serão escolhidas
para sofrerem degradação. As terras indígenas fazem parte de um grande
compêndio de bens a serem preservados, evitando danos maiores.
Para atingir um meio ambiente equilibrado, é necessário respeitar
os direitos humanos universais e, ao degradar terras indígenas, violados,
entre outras coisas, são os direitos humanos desses povos que perdem sua
identidade e, ao perdê-la, sofrem com a afronta à sua autodeterminação.
Assim, acabam por não contribuírem para atingir a sustentabilidade essencial para sua subsistência.
Não é apenas no Brasil que existe a necessidade de extinguir a degradação
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ambiental em terras ancestrais. A Convenção Americana de Direitos Humanos, por exemplo, em seu artigo XV, dispõe terem os povos indígenas
o direito de, sem distinção, participarem de todas as decisões em todos os
assuntos que venham a afetar seus direitos, vida e destino.
Pensando em direitos dos povos tradicionais, no que tange às terras
ancestrais e à responsabilidade de tutelar os mesmos, é que este artigo discute, em seus capítulos, a definição de terras indígenas e responsabilidade
civil ambiental, a degradação ambiental dessas propriedades e a responsabilidade civil ambiental por degradação em terras indígenas.
Historicamente, já na primeira Constituição do Brasil, de 1824, foi
ignorada completamente a existência de sociedades culturais diferentes,
como é o caso das sociedades silvícolas.
Isso implicou no não reconhecimento da diversidade cultural, pois
havia a crença de uma sociedade homogênea. Às chamadas Assembleias
de Províncias, cabia a tarefa de promover o agrupamento dos índios em
assentamentos coloniais. As consequências foram impactos significativos
no que se refere a ocupação de terras.
Apenas no início do século passado é que se chegou à constatação de
ter sido infrutífera a conversão dos índios, assim como a defesa de seus
territórios contra invasores, abrindo caminho à imigração e dando espaço
à especulação de terras indígenas.
Insta salientar que a sustentabilidade das terras e, também dos povos
autóctones, está diretamente ligada à garantia da diversidade sociocultural e do respeito a todos os direitos inerentes a esses povos.
1. TERRAS INDÍGENAS E RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES
1.1. Terras indígenas
Para tratar de terras indígenas no Brasil, é necessário ter em mente a
definição de tais terras e conhecer as atribuições que as mesmas possuem
no âmbito jurídico depois da promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Por conseguinte, não é possível olvidar de
que tal definição, da qual se tratará a partir de agora, deve levar em con-
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sideração legislações nacionais e internacionais. Entre as legislações que
abordam os conceitos e os desdobramentos do assunto estão a Constituição da República de 1988; o Estatuto do Índio, a Lei 6001/73; a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT; e a Convenção
Americana de Direitos Humanos, esta última utilizada conjuntamente
nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos contenciosos envolvendo povos indígenas das Américas.
Segundo dispõe a Carta Magna de 1988, em seu artigo 231, §1º, as
terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas são aquelas por
eles habitadas “em caráter permanente [...] para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários
a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Ainda, o mesmo artigo 231 trata da
inalienabilidade, imprescritibilidade e indisponibilidade de tais terras –
características de bem público. Anteriormente ao artigo 231, o artigo 20,
no Capítulo II da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre os bens da
União, afirma serem bens da mesma as terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios, no inciso XI.
Para a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, terra indígena é “porção de território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou
mais povos indígenas, por ele(s) utilizado” (FUNAI, 2015, p. 1).
Em passado recente, a questão indígena retratada em relação às terras chamadas ancestrais não tinha o enfoque dado pela Carta de 1988. A
legislação pátria era consonante à assimilação dos indígenas à sociedade
não indígena e isso implicava em abandono cultural, exemplificado por
abandono de tradições, usos e costumes. O objetivo era apenas um: formar uma sociedade sem divergências culturais. Assim, tais terras deveriam ser “reconquistadas” pelos povos autóctones em lutas recorrentes.
Atualmente, mormente depois de 1988, é factível o reconhecimento
à essencialidade das terras indígenas para a sobrevivência de tais povos,
seja sobrevivência física ou cultural. Ainda em âmbito constitucional, as
terras indígenas, para serem reconhecidas como tal, devem cumprir quatro requisitos tratados alhures, no artigo 231, da Constituição Federal, vigente em caráter cumulativo: ocupação tradicional em caráter permanente, utilização das terras para atividades produtivas, imprescindibilidade de
preservação dos recursos ambientais e a essencialidade para a reprodução
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física, cultural, de costumes e tradições.
Segundo a Organização dos Estados Americanos – OEA2, em seu
site, os povos indígenas das Américas, uma vez que possuam vínculo direto e ancestral com as terras onde vivem, passam a serem grupos diferenciados.
Para a Convenção 169 da OIT, p. 8, terras indígenas são:
[...] concebidas como a integralidade do meio ambiente das
áreas ocupadas ou usadas pelos povos indígenas abarcando,
portanto, aspectos de natureza coletiva e de direitos econômicos, sociais e culturais além dos direitos civis. Os Artigos
15 e 14 da Convenção enfatizam o direito de consulta e participação dos povos indígenas no uso, gestão (inclusive controle de acesso) e conservação de seus territórios. Além disso, prevê o direito a indenização por danos e proteção contra
despejos e remoções de suas terras tradicionais.
A terra indígena pertencia originalmente aos povos autóctones, porém é preciso que se diga ser um tipo específico de posse, dissociado do
conceito abarcado pelo Direito Civil brasileiro. Por se tratar de um direito
de caráter originário, o procedimento administrativo que tem o condão de
demarcar as terras indígenas é de natureza declaratória e não constitutiva.
É a partir do vínculo desses povos com a terra ancestral que o modo
de vida tem característica insubstituível. Terras indígenas são bens da
União e indígenas como usufrutuários permanentes, podendo ter exclusividade uso e gozo das riquezas do solo dessas terras, assim como dos rios
e dos lagos nelas existentes, exigindo dos membros dessas populações a
preservação do meio ambiente em caráter de obrigatoriedade. É perceptível tal inferência uma vez que a materialização do usufruto de tais terras
deve ser feita através de técnicas voltadas ao equilíbrio ambiental, o que
preservaria as terras e garantiria a subsistência dos povos.
1.2. Responsabilidade civil ambiental
A responsabilidade civil de caráter ambiental não foge à regra que a
define em outros aspectos. A Constituição de 1988 trata do tema responsabilidade em seu artigo 24 e, ao dispor sobre a competência concorrente
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entre os entes federados, inclui, em seu inciso VIII, a responsabilidade
por dano ambiental. Para Silva (2013, p. 336): “a responsabilidade civil é
a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por
sua conduta ou atividade”. Fundamentar-se-á em contrato ou decorrerá de
exigência legal e é identificada seja em ato lícito ou ilícito.
De forma genérica, o Direito Brasileiro, ao tratar de dano ecológico,
adota a responsabilidade objetiva. O fundamento jurídico para a adoção
encontra-se no artigo 225, §3º, da Carta Magna vigente e, anteriormente a
tal dispositivo, a Lei 6.938/81, em seu artigo 14, §1º, que dispõe:
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.
Mas não é possível tratar de responsabilidade civil ambiental sem,
mesmo que brevemente, tratar do conceito e implicações do fato jurídico
que desencadeia tal responsabilidade: o dano; mesmo porque não há que
se falar em responsabilidade civil sem dano.
No entendimento de FARIAS, ROSENVALD e BRAGA NETTO(2014, p. 268), a respeito da sanção que pode ser aplicada a quem praticou o ato danoso, necessária se faz a presença de dois elementos:
Para que um dano venha a ser sancionado pelo ordenamento
jurídico, vale dizer, para que a legislação autorize aquele que
o sofreu a exigir do responsável uma indenização, indispensável se faz a presença de dois elementos: um de fato e um
de direito. O primeiro se manifesta no prejuízo e o segundo,
na lesão jurídica. É preciso que a vítima demonstre que o
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prejuízo constitui um fato violador de um interesse jurídico
tutelado do qual seja ela o titular.
Para LEITE e AYALA (2014, p. 98), o dano ambiental é a “expressão
ambivalente que designa, certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas
e em seus interesses”. E, ainda nesse sentido, continuam os autores a afirmar que quando se tratarem de danos ambientais a relação de causalidade
é configurada como “problema primordial” desta responsabilidade civil,
seja para determinar a extensão da participação do agente, seja na existência da relação de causa e efeito.
Segundo dispõe Norma Sueli Padilha (2010, p. 283), na obra Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro, “a adoção da responsabilidade civil objetiva em relação ao meio ambiente representa um
mecanismo que busca propiciar a mais abrangente proteção do equilíbrio
ecológico e da prestação de sua incolumidade”.
Observando o entendimento a autora e agregando a ele exemplos
de estudo jurisprudenciais dos últimos anos no Brasil, nota-se que a adoção da responsabilidade civil ambiental de caráter objetivo está fundada,
frequentemente, na Teoria do Risco Integral. Essa teoria, através de seus
preceitos que envolvem o dano, já tratado anteriormente, e a ação de um
agente causador do dano, retira a necessidade primordial de tratamento
do nexo de causalidade, propiciando maior abrangência de proteção do
equilíbrio ecológico defendido pela referida autora.
A responsabilidade civil com fulcro na teoria do risco integral adotada no Brasil prescinde apenas da ocorrência do dano e da ação que gerou
o mesmo, como já disposto. Porém, é necessário saber que tal teoria seria
a modalidade extremada de outra, a do risco administrativo. A teoria do
risco integral é, de certa forma, brutal, pelas graves consequências que enseja ao ser aplicada na sua inteireza, pois o Estado fica refém da reparação
de qualquer dano, não importando sua origem.
Não é possível atribuir à utilização da teoria do risco integral na sua
essência plena usando como justificativa a impossibilidade de se identificar precisamente a parcela responsável pelo dano criado, há que se falar
em mitigação do uso da teoria do risco integral.
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STEIGLEDER 2011, p. 308 lembra que:
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e
pode incidir tanto de atos ilícitos como diante de atos lícitos, pelo que sua função deve ser preponderantemente a de
promover a reparação do dano ambiental, atentando-se para
o princípio da reparação integral. [...] o objetivo não é penalizar o poluidor, mas promover a reparação integral do bem
jurídico lesado, tanto no que se refere à sua dimensão material, como quanto à sua dimensão extrapatrimonial [...].
Por fim, há que se preocupar com o foco principal da responsabilidade civil ambiental, qual seja, reparar o dano. Para CARDIN e BARBOSA,
2008:
Há previsão também no art. 2º da Lei nº 6.938/1981, que
institui a Política Nacional do Meio Ambiente estabelecendo como um dos seus objetivos a “recuperação da qualidade
ambiental”, e determinando como um dos seus princípios
a “recuperação de áreas degradadas”, no inciso VIII. Consta ainda, no inciso VI do art. 4º, que a política nacional do
meio ambiente visará “à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção
do equilíbrio ecológico propício à vida” e, conforme o inciso VII, a imposição ao agente da “obrigação de recuperar e/
ou indenizar os danos causados”. Prevê ainda o § 2º do art.
9º da Lei nº 6.902/1981 (que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental), que nas
áreas de proteção ambiental o não cumprimento das normas
disciplinadoras previstas nesse artigo sujeitará os infratores
a embargos das atividades consideradas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e máquinas utilizadas
nessas atividades, bem como à obrigação de reposição e reconstituição, no que for possível para o retorno ao status quo
e, por conseguinte, a imposição de multas.
A preocupação com o retorno ao status quo do meio ambiente não
pode ser alheia, importante lembrar, ao princípio da proporcionalidade.
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2. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS
Degradação ambiental é uma expressão relativamente nova em Estados acostumados a dispor, historicamente, de uma imensidão de recursos
naturais; exemplo disso é o Estado Brasileiro. Em sua essência, degradação ambiental pode ser definida por processo de degeneração do meio
ambiente. Degeneração que tem como consequência alterações dos ecossistemas relacionados ao desenvolvimento e ao crescimento de economias, acarretando mudanças no meio ambiente natural em um primeiro
momento.
As mudanças nos ecossistemas, além de transformarem consideravelmente os biomas a eles agregados, acarretando extinções biológicas
graves, acarretam também em prejuízos econômicos.
A Organização das Nações Unidas – ONU, preocupada com a degradação ambiental e a agregação a esta do desenvolvimento econômico
de cunho sustentável, criou o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA, que, em sua origem, tem a sigla UNEP – United
Nations Environment Programme. Criado em 1972, está o Programa sediado em Nairóbi, no Quênia, atendendo a proposta da Convenção de
Estocolmo, ocorrida no mesmo ano. A missão do PNUMA, segundo o
site brasileiro do Programa, BRASIL PNUMA, é o equilíbrio de interesses
globais e nacionais e, para isso, busca convergências em relação a problemas ambientais comuns.
Vários foram os Relatórios e Informativos do PNUMA publicados
confirmando a preocupação com a degradação ambiental. Entre eles, é
necessário chamar a atenção para o Relatório intitulado “Rumo a uma
Economia Verde – Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza”, de 2011, e o Informativo “Perspectivas do Meio
Ambiente na Amazônia: GEO Amazônia”, este último sendo anterior ao
primeiro. O Informativo GEO Amazônia trata da questão ambiental local
e suas implicações e termos internacionais. A sigla GEO do Informativo
diz respeito à perspectiva de crescimento ambiental, em inglês Global Environment Outlook. Avalia o documento de maneira integral e completa
um ecossistema de grandiosa relevância para o planeta. Compartilham
esse ecossistema o Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suri-
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name e Venezuela.
Dentre todos os assuntos tratados, é importante para o presente trabalho a verificação da inclusão do tema degradação ambiental e a preocupação da ONU com a questão, pois o Informativo GEO Amazônia, 2009,
em seu Introito afirma que:
A Amazônia está vivendo um processo de degradação ambiental que se evidencia no aumento de desmatamento, na
perda da biodiversidade, na contaminação da água, na fragilização dos valores e modos de vida dos povos indígenas, na
deterioração da qualidade ambiental nas áreas urbanas.
A Amazônia é berço de constantes modificações ambientais, seja no
uso do solo através de atividades econômicas, seja como alvo de construções de infraestrutura e estabelecimento de assentamentos humanos, por
exemplo, através de colonização promovida através de políticas públicas.
O Relatório do PNUMA “Rumo a uma Economia Verde – Caminhos
para o Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza”, trata de
um tipo de economia que possui tal denominação por se atrelar ao desenvolvimento sustentável. Considera o estudo que afirma que reduzir o desmatamento e aumentar o reflorestamento per se faz muito sentido para a
economia. Assim, o Relatório POR UMA ECONOMIA VERDE, 2011, p.
14,supracitado afirma que:
[...] as florestas são parte essencial da ‘infraestrutura ecológica’ que mantém o bem estar da humanidade. Produtos
e serviços florestais mantém, em grande parte, o sustento
econômico de mais de 1 bilhão de pessoas. Frequentemente
florestas fornecem serviços ambientais insubstituíveis, elas
abrigam 80% das espécies terrestres, oferecem resiliência
para a agricultura, saúde e outros setores de orientação biológica. As atuais taxas de desmatamento e degradação florestal são impulsionadas por uma demanda por produtos de
madeira, e por pressão para outros usos da terra [...].
Com breve demonstração da preocupação do tema degradação ambiental é que se associará, então, tal degradação a um território específi-
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co, quais sejam, as terras indígenas. Caso emblemático no Sistema Interamericano de Direitos Humanos que acabou por tratar de degradação
ambiental em terras indígenas foi o Caso Del Pueblo Indigena Saramaka
Vs. Estado do Suriname, demandado à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no ano de 2007. O caso diz respeito a vários direitos violados
do povo local no que tange terras tradicionais da Comunidade Saramaka,
depois que o Estado do Suriname concedeu o uso de tais terras a empresas madeireiras e mineradoras, sem que houvesse consulta prévia e informação adequada ao povo em questão. Não fora apresentado, também,
nenhum Estudo de Impacto Ambiental e Social, como é previsto em tais
casos.
No entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Corte IDH, o vínculo das comunidades indígenas com a terra não tem caráter apenas de posse e propriedade, mas caráter espiritual e a degradação
ambiental de tais terras impede seus cultos, indisponibiliza o uso de determinados lugares especificados por eles para a retirada de recursos naturais
para a subsistência, causando danos inclusive ao patrimônio cultural. Essa
atitude fere o direito de uso sustentável da terra ancestral.
Em outro documento internacional que trata das questões indígenas, qual seja, a Convenção 169 da OIT, em seu artigo 13, está disposto
que “ os governos respeitarão a importância especial para as culturas e
valores espirituais dos povos interessados, sua relação com terras ou territórios, ou ambos, conforme o caso, que ocupam ou usam para outros fins
e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação”.
Degradar o meio ambiente em terras indígenas ancestrais causa um
desrespeito latente às culturas desses povos e tal degradação avança por
caminhos a retirar-lhes o patrimônio histórico-cultural.
No tocante à realidade brasileira, mesmo a Constituição Federal de
1988 tendo inserido capítulo especial aos índios, ainda se vê à distância a
possibilidade de terem os povos tradicionais brasileiros um lugar ao sol.
Como visto anteriormente à respeito do artigo 231, da Carta Magna,
importa dispor sobre o artigo 232 do mesmo diploma constitucional. Sobre este último é preciso deixar claro que, segundo a Constituição, os índios são parte legítima para ingressar em juízo defendendo seus direitos,
assim como também o são as suas comunidades e organizações; dando
legitimidade à intervenção do Ministério Público em todos os atos pro-
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cessuais.
ABRÃO(2011, p. 1236) vê tal dispositivo constitucional como necessário á efetivação dos direitos previstos constitucionalmente e na legislação federal para, na prática, buscar a prevalência dos direitos indígenas
“diante das ameaças constantes à posse de suas terras, sua vida e cultura,
para garantir o bem-estar e as condições necessárias à preservação e reprodução de seus costumes e tradições”.
A legislação federal competente para tratar de direitos indigenistas,
a Lei 6001/73, conhecida como Estatuto do Índio, era, há algum tempo, o
único documento infraconstitucional a tratar do assunto. Hodiernamente, o Estatuto do Índio foi, de certa maneira, afastado pela supremacia do
tratamento constitucional atual e pelos documentos internacionais, tais
como tratados dos quais o Brasil é Estado-membro.
As terras indígenas estão classificadas na referida Lei Federal, que
possui uma lista de artigos voltados unicamente para essas questões. O
Estatuto do Índio tem, em seu Título III, “Das Terras dos Índios”, o rol
de tais dispositivos, tratando de áreas ocupadas, áreas reservadas, as de
domínio indígena e, por fim, dispõe a defesa das terras indígenas e, neste
último item, insta salientar o que está disposto no artigo 36, in verbis:
“Artigo 36: Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União
adotar medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério
Público Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos
silvícolas sobre as terras que habitem”.
3. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL POR DEGRADAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS: ESTUDO DE CASO E APONTAMENTOS
No primeiro capítulo do estudo proposto neste artigo, tratou-se de
definir terras indígenas e responsabilidade civil ambiental. Tais definições
e considerações feitas previamente, associadas à degradação ambiental
vista no capítulo anterior, vêm consolidar o estudo da responsabilidade civil ambiental por degradação em terras indígenas. Para tanto, será
estudado o caso envolvendo a construção de uma estrada em território
amazônico. Tratar-se-á do Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região – TRF1, Apelação Cível 2004.32.00.000853-0 AM, que teve como
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Relator o Desembargador Federal Souza Prudente, em julgamento no mês
de julho de 2012. A finalidade de tal estudo é a verificação da responsabilidade civil do agente causador do dano e a possibilidade de análise à luz
das teorias do risco, além de verificar a possibilidade de responsabilização
civil ambiental do índio e do terceiro não indígena.
O Acórdão trata da construção de estrada vicinal pelo Exército Brasileiro e sua possível irregularidade na construção. Tal estrada ligaria o
Km (quilômetro) 112 da Rodovia Federal BR-307 ao 5º Pelotão Especial
de Fronteira, instalado em área adjacente à Aldeia Indígena Ariabú, que
pertence aos índios Yanomami. A aldeia fica localizada em região do Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas. Segundo
disposto nos autos, a construção da estrada vicinal teria a finalidade de
abastecer a citada base militar, instalada na região, em decorrência do
Projeto Calha Norte, que fora implementado pelo Governo Federal para
defesa, na região norte do Brasil, dos interesses de segurança nacional.
Informou o Ministério Público Federal, autor do recurso, encontrar-se a mencionada estrada em terras indígenas, além de estar encravada
nos limites territoriais do Parque Nacional do Pico da Neblina.
A União Federal, ora Apelada, justificou a construção de estrada pela
necessidade de defesa da soberania nacional, sustentando ainda a implementação da obra no raio de cumprimento de políticas públicas, uma vez
que, apesar de a Carta Magna ter reservado espaço à preservação ambiental e de proteger especialmente as terras indígenas, também reservou
espaço para tratamento especial às áreas fronteiriças brasileiras. Dispôs
a Constituição sobre a ocupação e a utilização com finalidade de regular
o exercício da defesa nacional. A estrada, nos dizeres da União Federal,
seria indispensável para possibilitar o transporte de suprimentos para o
5º Pelotão Especial de Fronteira, sob pena de comprometer as funções
institucionais da defesa. Acontece que a manutenção de suprimentos de
tal base militar já era feita por meio aéreo e hidroviário.
Preleciona o artigo 231, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que,
para a ocupação, domínio e posse das terras indígenas por estranhos à
comunidade, deve haver necessidade de relevante interesse público da
União, que deve, por sua vez, ser disposta por lei complementar, o que
não ocorreu no caso concreto, pois não existe ainda lei para tal situação.
É importante sinalizar que a estrada vicinal, para ser construída per-
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passaria por área contigua as terras dos Yanomami e tal área é parte integrante do Parque Nacional do Pico da Neblina, o que demandaria prévio
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), homologado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais – IBAMA, além do prévio licenciamento ambiental e
autorização da Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Segundo o Acórdão, a implementação da estrada:
[...] acarretou elevado deslocamento de terceiros para aquela
localidade, do que resultou sensível acréscimo da densidade populacional, com os consequentes reflexos socioeconômicos no seio das comunidades indígenas ali existentes,
tais como: assédio sexual às índias Yanomami, por parte dos
militares deslocados para o referido pelotão; alcoolismo;
interferência no modo de subsistência dos indígenas, em
consequência da exploração econômica e da ameaça à caça;
atração de garimpeiros para a área e a prática de ilícitos ambientais atrelados a tais atividades.

Ademais, o Parque Nacional do Pico de Neblina, pela Lei Federal
9985/2000, é classificado como Unidade de Proteção Integral. Tal previsão
encontra-se no artigo 8º da referida lei, in verbis:
Artigo 8º: O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio da Vida Silvestre.
E, ainda, a mesma lei em seu artigo 11 dispõe que o objetivo básico
de um Parque Nacional seria a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica, sendo proibidas nele quaisquer alterações,
atividades de utilização que estejam em desacordo com seus objetivos.
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Ao ser construída a estrada vicinal, haveria violação a uma Unidade de Proteção Integral, além de todos os problemas já referidos sobre a
Reserva Indígena Yanomami. O Ministério Público Federal amparou o
recurso, base do Acórdão, em três pontos fulcrais para pedir a desistência
da construção da estrada vicinal. Segundo o MPF, existiria ilegitimidade
da ocupação de terras indígenas, pois mesmo que o interesse público fosse
relevante, ficaria sem sustentação legal por ausência de Lei Complementar
regulamentando o artigo 231, § 6º, da Carta Magna. Depois não teria havido prévia autorização da FUNAI e do IBAMA, uma vez que não houve
EIA/RIMA. Por fim, os reflexos danosos ao Parque Nacional do Pico da
Neblina, como unidade de preservação de proteção integral, e a construção no seio da comunidade indígena já eram factíveis, uma vez que ocorrera desrespeito ao Estatuto do Índio, Lei 6001/73, que prevê Decreto Presidencial para eventual intervenção da União em terras indígenas, mesmo
por motivos de segurança nacional. É o que dispõe o artigo 20 da lei, sob
pena de tal intervenção ser eivada de nulidade.
Resolveu, diante de todo o exposto, o Desembargador, dar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Federal, com
imediata interrupção do projeto e de sua execução, responsabilizando a
União Federal pelos danos ambientais e degradação ocorridos durante a
abertura da estrada, afirmando ser dela a responsabilidade civil como ente
do Estado, por danos ambientais em terras indígenas, não cabendo a esta
a responsabilidade e nenhum tipo de excludente. Segundo o Relator, tal
responsabilidade objetiva não carece de demonstração de prova, como a
União tentou, em sua defesa, afirmar e demonstrar que o Ministério Federal não conseguiria comprovar qualquer dano ambiental pelo extenso
interregno entre a exordial, que data de 1992, e o julgamento, ocorrido em
2012, afirmando a parte recorrida já ser visível a recomposição do meio
ambiente.
Tentou também se afastar da responsabilidade afirmando inexistir
qualquer vínculo entre a construção da estrada e circulação de pessoas na
área do Parque Nacional do Pico da Neblina.
Acredita-se ter adotado o Desembargador Relator a Teoria do Risco
Integral, ao observar apenas a ocorrência do dano e a ação que fora representada cabalmente pela abertura da estrada vicinal, não importando
haver ou não o nexo de causalidade. Pretendeu a União imiscuir-se da
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responsabilidade quando afirmou não haver vínculo entre a construção
da estrada e o aumento da circulação de pessoas no parque, além de afirmar que o meio ambiente não teria sofrido impacto, sendo capaz de já
ter-se reconstituído. A Aldeia dos Yanomami, segundo a União, não sofreu aumento de circulação de pessoas e o convívio com os militares era
amistoso, o que não ensejou nenhum dano às terras indígenas.
Insta salientar a necessidade de retomar o entendimento de STEIGLEDER(2011, p. 262), ao tratar de “responsabilidade civil por danos
ambientais [...] cujo objetivo não é penalizar o poluidor, mas promover
a reparação integral do bem jurídico lesado”. Uma vez que condenou a
União ao pagamento de indenização por danos materiais causados e danos morais por desrespeito às culturas das tribos, o TRF-1, na pessoa do
Relator Desembargador Federal Souza Prudente, preocupou-se em tentar
resolver o dano causado pela construção da estrada.
A reparação integral do bem jurídico lesado, no caso de degradação
ambiental em terras indígenas nem sempre ou quase nunca é possível.
Muitas vezes, a degradação importa em perda essencial de patrimônios
culturais e materiais, que estão intimamente associados às áreas degradadas.
Diferentemente do caso discorrido até aqui, em que a União foi a
única parte no polo passivo, várias vezes a responsabilidade civil por danos ambientais provocados por indígenas recai sobre o Estado na figura da FUNAI, por ser a responsável pela tutela desses. Ocorrem julgados
que responsabilizam a Fundação Nacional do Índio, inclusive por omissão, mesmo que nenhum servidor da instituição esteja envolvido direta
ou indiretamente na ocorrência do ato ensejador do dano. Em caráter
jurisprudencial, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF-4, por
exemplo, já entendeu pela não responsabilização civil objetiva da FUNAI
sobre danos ambientais envolvendo silvícolas.
Em julgado de Apelação Cível 2001.72.01.004308-0 SC, que teve
como Relator o Desembargador Federal Edgard Antônio Lippmann Júnior, entendeu o TRF-4 não ser a FUNAI responsável pela invasão de terras particulares por indígenas e a consequente derrubada de árvores. Os
indígenas dilapidaram benfeitorias feitas fora dos limites da terra indígena, que na época do plantio não estava demarcada, onde empreendera a
Apelante MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A MOBASA
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dois projetos de reflorestamento. Estudos comprovaram, depois de demarcada a área, que a área dilapidada prejudicou o direito dos proprietários à área, pois nem toda ela era terra indígena.
Segundo o Tribunal, na pessoa do Relator, A FUNAI não poderia ser
responsável civil pelos danos por entender que, com o advento da Constituição de 1988,
[...] minguou-se de um regime de tutela dos povos indígenas
para um regime de proteção. Não mais compete ao Estado,
através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar-lhes os bens, tal como ocorria quando
o vigente regime tutelar do Código Civil de 1916 e o Estatuto
do Índio, Lei 6001/73. A partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas, em 1988, remanesce
ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e
de todos os seus bens. [...]os índios devem receber do Estado
uma proteção especial, fundada na sua diferença cultural. Tal
proteção, porém, não se confunde com tutela.
[...] Assim, não há que se falar em responsabilidade da FUNAI.
O entendimento do Relator no referido Acórdão, que teve a intenção
de responsabilizar os índios pelo ato fundado na capacidade dos mesmos,
inclusive à luz do artigo 232 da Constituição Federal vigente, que trata da
capacidade postulatória, retira do Estado a responsabilidade civil objetiva
por danos ambientais causados por silvícolas.
Porém, em voto dissidente proferido na mesma ação, o entendimento do TRF-4 diverge, entende o mesmo, interpretando o artigo 232,
que a capacidade postulatória não afasta o dever de tutela da FUNAI pela
edição do Decreto 534/2002, que estabeleceu ter a Fundação a finalidade
de “exercer, em nome da União, a tutela dos índios e das comunidades
indígenas não integradas à comunhão nacional”, sendo incabível negar a
legitimidade passiva da FUNAI, mesmo sem participação em qualquer
ato que concorresse para o evento, a não ser comprovasse não ter havido
culpa in vigilando. O Estado tomou a responsabilidade civil sobre os índios para si e criou a FUNAI com esse intuito.
A interpretação e análise dos Acórdãos aqui explicitados confere ao
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Estado a responsabilidade civil objetiva por degradação ambiental em
terras indígenas. Vem demonstrar, pelos estudos, serem os silvícolas necessitados de tutela, o que acaba por dar valia ao desrespeito cultural, de
identidade, com usufrutuários de terras que ocupam, sendo o artigo 232
da Constituição Federal, por inaplicabilidade, passível de ser “letra morta”,
uma vez que as interpretações ainda figuram sob a égide da incapacidade
dos índios, mas a capacidade postulatória não fere a obrigação de proteção do Estado.
SILVEIRA(2009, p. 28), tratando da necessidade de respeito à autodeterminação dos povos, o que ensejaria a proteção à identidade dos mesmos e poderia mudar o entendimento da responsabilização do Estado,
afirma que não reconhecendo a cultura dos povos tradicionais, nega-se
mais uma vez a capacidade de esses serem atores de seus próprios direitos.
Isso vale, certamente, para proteção das terras.
Negando-se o direito de autodeterminação das “minorias
invisíveis” que resistiram ao poderio opressor do Estado-nação, se estaria por tabela deixando de reconhecer uma
pluralidade de culturas que sempre existiu e que, com a supremacia dos interesses privados do mercado e sua confusão
com as políticas de Estado, passou a incomodar que de fato
controla e dita os rumos da sociedade hegemônica.
A política monocultural que ainda se aplica no Estado Brasileiro,
em situações de julgamentos envolvendo indígenas, tendo como marco a
cultura formada na concepção europeia, acaba por adaptar-se mal onde
culturas diversas têm que conviver. Por isso, o Estado deve continuar a ser
responsabilizado objetivamente em âmbito civil. Em razão da degradação
ambiental em terras indígenas, os artigos 231 e 232 da Constituição Federal vêm apenas consolidar o entendimento de que “todos têm direito a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida”, como disposto no artigo 225. Está,
assim, firmado o entendimento pelos tribunais de que aquele anteriormente incapaz ou relativamente capaz, o índio, carece ser tutelado; porém,
não por incapacidade postulatória, mas por respeito à autodeterminação
dos povos. Ao responsabilizar o Estado por degradação ambiental em terras indígenas a busca incessante ainda continua a ser pela segurança do
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patrimônio nacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante todo o trabalho foi estudado a degradação ambiental em
terras indígenas e a Responsabilidade Civil do Estado, que é Objetiva,
ou seja, dispensa a perquirição do aspecto subjetivo (dolo ou culpa) em
responder por danos, além da obrigatoriedade de preservar tais bens. A
União diretamente ou a FUNAI, fundação que fora criada em 1967, pela
Lei nº 5.371, pelo disposto em seu artigo 1º e sendo vinculada ao Ministério da Justiça, incumbem apurar e impingir a Responsabilidade Civil
Ambiental Objetiva por degradação em terras indígenas àqueles que a
degradam. Essa assertiva fundamenta-se por se tratar de um povo que
necessita ser tutelado não por incapacidade postulatória como alhures
procurou demonstrar o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas
por ser a parte mais sensível aos danos ambientais localizados em seu lugar de origem.
Segundo SANTILLI (2012, p. 189), atos que demarcam e reconhecem oficialmente as terras indígenas são capazes de gerar conservação
socioambiental. Eles protegem, em sua essência, o espaço coletivo habitado pelos povos indígenas, assim vem assegurar-lhes o exercício de seus
direitos originários. São reconhecidos pelo próprio Estado, com natureza
de demarcação declaratória e não constitutiva.
Se o Estado é competente para declaração de demarcação de terras
ancestrais, deverá ser também o responsável civil pela salvaguarda dos direitos dos povos que nela habitam e têm seu desenvolvimento físico e social atrelado a elas; além de depender intimamente das terras de ocupam
para desenvolvimento de sua subsistência: caça, pesca e plantio.
É fácil afirmarmos que a Responsabilidade do Estado é Objetiva no
que tange à degradação ambiental em terras indígenas, pois através de tal
entendimento, segundo STEIGLEDER, 2011, p. 262, “nem sempre será
possível estabelecer com certeza o liame entre determinada atividade e
o resultado, especialmente se existirem diversas condições concorrendo
para a degradação”.
Ora, no caso apresentado no presente artigo, qual seja, o emanado
do julgado do Tribunal Regional Federal, é fato incontestável ter ocorrido
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ação e dano na abertura de uma estrada vicinal em território amazonense,
que agrediu reserva indígena, a Aldeia Ariabú dos Yanomami e um Parque Nacional, mas não é possível estabelecer nexo de causalidade, pois
diversos foram os fatores que concorreram para a violação e a degradação.
Desde derrubada de árvores até circulação de pessoas, gerando dificuldade de subsistência do povo Yanomami, passando por garimpagem, podia-se esperar “prejuízo longínquo e incerto”.
Quando a terra indígena é protegida, e essa proteção implica em menor degradação ambiental, é possível verificar direitos socioambientais
resguardados, inclusive o direito de autodeterminação. Ademais, a Constituição Federal de 1988 dá à cultura indígena e a seus desdobramentos
o direito de terem seus direitos e o dever dos não indígenas de respeitar
a diferença e reconhecer a forma de organização social dos índios como
legítima.
No caso em tela, ao adentrar em terra indígena sem autorização legal, o Exército Brasileiro supostamente praticou danos contra o povo local
e desrespeitou o modo característico de vida dos povos indígenas, sendo
responsável por essa conduta ilegal a União Federal. Constata-se, também, violação à Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas,
aprovada em Assembleia Geral em 13 de setembro de 2007.
Um dos pontos que merece destaque na Declaração é a autodeterminação e que, segundo dispõe o documento, “os povos indígenas têm o
direito de determinar livremente seu desenvolvimento econômico, social
e cultural”, o que não retira a responsabilidade do Estado, pois a autodeterminação de um povo está intimamente relacionada a sua inserção
como cidadão nesse mesmo Estado que deve guardar por ele o dever de
cuidado.
Depois de tudo o que foi abordado no presente trabalho, ressalta-se
a necessidade de se compreender o porquê de o Estado ser responsabilizado de maneira objetiva por degradação em terras indígenas; afinal, uma
vez proprietário e os índios usufrutuários permanentes dessas terras, esse
vínculo não há de ser rompido constitucionalmente. Galibi Marworno,
indígena da tribo Oiapoque, afirma em depoimento dado para a Organização Não Governamental The Nature Conservancy – TNC, 2012: “A
segurança dos Povos Indígenas é a garantia da terra. O seu uso traz o sustento pra quem nela vive. A gente sabe que é preciso o desenvolvimento.
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Mas isto não quer dizer que nossos direitos não precisam ser respeitados.
É também necessário conhecer e aprender coisas de fora que nos ajudam a
buscar aliados”. E, assim, em atuação conjunta do ente estatal e dos povos
interessados, é possível diminuir a degradação ambiental em terras indígenas, buscar impactos positivos e respeitar a autodeterminação e autossubsistência desses povos.
1
2
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RESUMO:
O texto constitucional de 1988 trouxe expressamente a tutela do direito à educação como direito
fundamental incluído no amplo rol de direitos sociais
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ali salvaguardados. Da mesma forma, com o intuito de concretizar o objetivo da República de promoção do desenvolvimento, disciplinou a ordem
econômica em sessão específica e tutelou expressamente a propriedade
privada e a livre iniciativa. Embora o serviço de ensino tenha sido autorizado à iniciativa privada com significativa autonomia, restando ao Estado
o papel de fiscalização da adequação de tal serviço às diretrizes e bases da
educação nacional (Lei Federal 9394/96), a interferência do Estado na
livre iniciativa das instituições de ensino privadas tem sido agigantada em
face de diplomas legais tais como a Lei Federal 9.870/99. O presente trabalho analisa como a lei 9.870/99, apesar de declarada constitucional, fere o
princípio constitucional da livre iniciativa, na medida em que interfere na
autonomia administrativo-financeira das instituições de ensino privadas,
sob a justificativa de garantia do direito fundamental à educação, por via
reversa de transferência deste ônus à iniciativa privada.
ABSTRACT:
The constitutional text of 1988 clearly brought the protection of
the right to education as a fundamental right included in the broad range
of social rights there protected. Thus, aiming to achieve the goal of promoting development, the text regulated the economic order in a specific
session and boldly protected the private property and the free enterprise.
Although the educational service has been authorized by the government to the private initiative, with notorious autonomy, being the State in
charge only of supervising the adequacy of the service to the principles
and bases of national education (Federal Law 9394/96), the interference
of the government in the free initiative of private educational institutions
has increased in face of legislations such as the Federal Law 9870/99. This
article analyzes how such law, despite having been declared constitutional,
goes against the constitutional principle of free initiative, inasmuch as it
interferes in the administrative and financial autonomy of private educational institutions, under the justification of guarantee of the right to
education by way of the reverse transfer of this obligation to the private
initiative.
RESUMEN
El texto constitucional de 1988 trajo expresamente la tutela de lo de-
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recho a la educación como derecho fundamental incluido en la amplia
lista de los derechos sociales allí salvaguardados. De la misma forma, con
el fin de concretar el objetivo de la República de promoción del desarrollo,
disciplinó la orden económica en sesión específica y tuteló expresamente
la propriedad privada y la libre iniciativa. Aunque el servicio de enseñanza ha sido autorizado a la iniciativa privada con significativa autonomía,
restando al Estado el papel de fiscalización de la adequación del servicio a
las directrices y bases de la educación nacional (Ley Federal 9394/96), la
interferencia del Estado en la libre iniciativa de las instituciones de ensino
privadas ha sido agigantada en vista a actos normativos como la Ley Federal 9.870/99. El presente trabajo analiza como la Ley 9.870/99, a pesar
de declarada constitucional, hiere el principio constitucional de la libre
iniciativa, en la medida en que influye en la autonomía administrativo-financiera de las instituiciones de ensino privadas, tenendo como justificativa la garantia del derecho fundamental a la educación, el revés de la
transferencia de esta carga a la iniciativa privada.
PALAVRAS-CHAVE:
Direito à educação; livre iniciativa; Lei Federal 9.870/99
KEYWORDS:
Right to education; free enterprise; Federal Law 9870 / 99
PALABRAS-CLAVE:
Derecho a la educación; libre iniciativa; Ley Federal 9.870/99
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo, dentre os inúmeros
direitos sociais, a garantia do direito à educação como direito fundamental, atribuindo ao Estado a responsabilidade pela promoção de tal direito
indistintamente e de forma gratuita.
A educação foi reconhecida, sobretudo, como meio de garantir o
acesso a outros direitos fundamentais, tais como o exercício da cidadania
no contexto democrático de participação política, o direito à saúde, cultura, lazer, dentre tantos.
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Com igual preocupação o texto constitucional traz a disciplina da
ordem econômica, na qual além de ocupar-se da promoção do desenvolvimento como objetivo da República, tutelou direitos de propriedade e a
livre iniciativa.
Apesar da atenção do constituinte à dinâmica da sociedade, a harmonia entre o estado de direito e o estado social não tem sido tarefa de
fácil execução pelas instituições, vez que diante da inexitosa experiência do Estado de bem-estar no Brasil, frequentemente o poder público
compartilha e até transfere o ônus da garantia de tais direitos para a
iniciativa privada.
Exemplo desta constatação é a Lei Federal 9.870/99, através da
qual o Estado proíbe a resolução de contratos de prestação de serviço
de ensino privado motivados pela inadimplência do contratante, sob
a justificativa de que o direito à educação é um direito fundamental
que deve ser garantido e cuja satisfação da relação contratual pode ser
obtida por outras vias.
Desta forma, o presente trabalho visa analisar a disciplina constitucional do direito à educação, com base no princípio da livre iniciativa, à luz das diretrizes do movimento da Análise Econômica do
Direito, a fim de verificar a existência de eventual afronta ao texto
constitucional, bem como de colaborar para a construção de uma nova
práxis jurídica em prol da harmonia da Economia e eficiente ao programa social.
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE CONSTITUIÇÃO, ESTADO E
ECONOMIA: O SURGIMENTO DO DIREITO ECONÔMICO
Embora as discussões acerca da relação existente entre direito e economia estejam ganhando atenção nos dias correntes, uma adequada compreensão dos efetivos reflexos desta interação projetados nas instituições
do sistema justiça pressupõe o conhecimento do processo histórico e político que desemboca nas constituições econômicas desenvolvimentistas.
A primeira análise repousa na necessária nitidez que deve gozar a
distinção dos sistemas econômicos, uma vez que, como nas palavras de
Avelãs Nunes (1994, p.7)
os sistemas distinguem-se uns dos outros pela afirmação de
determinadas forças produtivas e determinadas formas de
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organização material da produção, a base econômica (estrutura econômica ou infra-estrutura) no seio da qual se desenvolvem determinadas relações sociais de produção e a partir
da qual se erguem e instalam determinadas estruturas políticas, jurídicas, culturais, ideológicas (superestruturas).
Têm-se, assim, como modelos viáveis e de importante análise, o capitalismo e o socialismo.
O capitalismo consiste no sistema econômico construído em torno
da propriedade privada dos bens de produção e na ampla liberdade individual, ou seja, na liberdade de iniciativa, de concorrência e de mercado.
A liberdade é, para o capitalismo, o pressuposto, fundamento e base ideal
(CORRÊA, 1994, p.44).
Desta forma, tendo em vista que a valorização da liberdade, no capitalismo, repercute no que se conhece por livre mercado e na natural
dinâmica da economia, ao Estado cumpre o importante papel de garantir
as condições necessárias para o desenvolvimento do sistema. No capitalismo, o Estado assume o papel de instituição econômica garantidora da
liberdade.
Tal concepção liberal de Estado encontra nas palavras de Bobbio
(1986, p.121) a tradução como um mal necessário e o alerta sob os riscos
de, diante do excesso do poder estatal, incorrer-se no prejudicial modelo
paternalista de Estado.
Por paradoxal que pareça, no Brasil, a Constituição de 1988 declara
a opção por um modelo de Estado liberal-desenvolvimentista, entretanto,
no mesmo texto, diante dos compromissos sociais assumidos, assim como
pelo majoritário entendimento jurisprudencial - conforme será analisado
no tópico 3 deste trabalho – constata-se o depoimento paternalista referido por Bobbio.
A reflexão sobre tal contradição se mostra, então, valiosa na medida
em que se resgata a compreensão de Adam Smith acerca da relevância
do auto-interesse para a motivação da atividade econômica e, consequentemente, para a produção das necessidades da sociedade; interesse, este,
sufocado – ou, pelo menos, não fomentado - pelo paternalismo estatal.
Nas palavras de Palmer (2012, p.5) “a cultura capitalista celebra o
empreendedor, o cientista, o indivíduo que assume riscos, o inovador, o
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criador” e no mesmo sentido, estudos apontam que os países bem sucedidos “não são aqueles que seguiram as prescrições recomendadas pela vertente hegemônica de pensamento social sobre desenvolvimento econômico” (SCHAPIRO, 2011, p.13), mas sim aqueles que conseguiram desenhar
um marco institucional próprio e adequado ao seu contexto econômico e
social.
Contrariamente ao capitalismo, o sistema socialista baseia-se na autoridade, visando à unificação da economia e, politicamente, inviabilizando qualquer pretensão democrática. Por este modelo econômico, ao invés
do anseio pelo lucro, almejava-se o suprimento das necessidades coletivas,
razão pela qual idealizava-se a eliminação da propriedade privada (ROSSETTI, 1980, p.347).
As experiências extremistas de ambos os sistemas ocasionaram a orquestrada tentativa de aplicação de sistemas mistos, procurando esquivar-se dos aspectos negativos de ambos os sistemas; contudo, em que pese
a depender da intensidade da combinação se poder ter ao menos dois
sistemas mistos distintos, o capitalismo de agora, não chega a negar sua
essência valorizadora da liberdade, embora apresente limitações antes sequer ventiladas.
Hoje, fala-se em um sistema capitalista que possui no Estado uma
instituição que garanta segurança aos agentes do mercado, tanto através
das garantias contratuais, quanto através da regulação do mercado em
prol do equilíbrio das relações heterogêneas, uma instituição econômica,
portanto. Neste sentido, Mário Gomes Schapiro (2011, p 343) se referiu
às regras do jogo como sendo “a descrição de um padrão de atuação do
Estado e do Direito no cenário econômico, segundo o qual, as instituições
jurídicas, como o contrato ou a propriedade, se comprometem (...)”.
Entretanto, este mesmo Estado que salvaguarda as liberdades individuais e de mercado, também se compromete em promover o bem estar
social, sobretudo dos setores menos favorecidos economicamente.
Fala-se, então, nessa perspectiva, na importância do Estado, enquanto arranjo institucional, para o sucesso ou insucesso dos países, haja vista
que tais arranjos são responsáveis pelo incentivo de atividades econômicas, quando nesse sentido forem direcionados (SCHAPIRO, 2011, p.343);
razão pela qual o aspecto econômico se tornou constante nas Constituições. Nas palavras de André Ramos Tavares (2006, p.46), “o grau de desen-
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volvimento de um país é responsabilidade atribuída, em parte, ao Estado e
às suas políticas públicas. Sendo o Estado configurado pela Constituição,
tanto em sua estrutura como em suas finalidades, passou-se a falar em
Direito constitucional econômico (...)”.
No período em que o Estado assumia a postura distante, característica do liberalismo extremo, o individualismo ocasionou uma situação
insuportável ao tecido social, razão pela qual passou-se a admitir a necessidade de intervenção do Estado na economia. Para Nusdeo (2001, p.
139), falhas como o pouco acesso às informações relevantes, concentração
econômica, a falta de incentivo à produção de bens coletivos, dentre outros, ocasionaram a desnaturação do modelo liberal da economia e, consequentemente, a ausência da fraternidade nas relações sociais.
Os indivíduos podem não querer satisfazer suas metas-preferências, ou ser altruístas, a não ser que tenham certeza de
que outros também serão obrigados a agir da mesma forma.
Ou seja, se há uma tendência de as pessoas não participarem
em favor das decisões coletivas quando tais participações
têm caráter individual, também há uma tendência de que, se
houver um sistema em que todos estão obrigados a participar das escolhas públicas, as contribuições individuais serão
significativamente maiores. (SUNSTEIN, 2003, p.46-47)
Este foi o cenário favorecedor do modelo de Estado intervencionista,
embora tal intervencionismo se justificasse pela necessidade de garantia
das liberdades individuais de forma funcional, as quais, diante da absoluta
ausência de intervenção do poder público na economia, já desapareciam.
Nas palavras de Antunes (1954, p341), falava-se em um intervencionismo
liberal.
No cenário da formação da sociedade industrial, “a ampliação da
população urbana gerou uma maior demanda por serviços públicos e por
infraestrutura essenciais, como transporte urbano, energia, saneamento,
habitação, etc” (BERCOVICCI, 2013, p. 254)
O reconhecimento da necessidade de atuação3 do Estado na economia se deu simultaneamente à incorporação de princípios e diretrizes
econômicos nas constituições, o que aponta a cautela de que prescinde tal
interferência. Surgia, então, a “tentativa de criar um campo de temas dei-

308

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

xados de fora da codificação civil e vinculados à economia industrial sob
a perspectiva de que o direito deveria ser o instrumento de organização da
economia” (BERCOVICCI, 2013, p. 255-256).
Com os resultados da guerra, projetados na sociedade, o Estado necessitou pronunciar-se politicamente sobre questões econômicas, uma vez
que tais questões deixaram de ser privadas, passando a repercutir diretamente na sociedade e, sobretudo, na concretização dos anseios democráticos, razão pela qual as constituições incorporaram a disciplina econômica e todo o Direito passou a atentar para o emergente ramo da ciência: o
direito econômico.
“Tratava-se uma nova concepção do papel do Estado e do direito em
relação à economia, entendendo a dimensão econômica como elemento de especificidade do direito contemporâneo.” (BERCOVICCI, 2013,
p.259). Edificava-se um ramo do direito com uma racionalidade macroeconômica indispensável ao alcance de resultados sociais declarados e necessários.
Nesse contexto, pois, verifica-se a legitimação do modelo de Estado
de Bem Estar Social, marcado pela assunção da responsabilidade social
pelo Estado e esta a justificação maior de sua intervenção na economia
para fins de promover assistência geral e econômica para a sociedade.
O Welfare State trouxe uma intervenção do poder público na economia voltada para a distribuição da produção - e não para a titularidade
formal dos meios de produção, tal como no Estado socialista, por exemplo; entretanto, mostrou-se ineficiente.
Após o breve conforto do crescimento econômico industrial e a implementação de políticas públicas sociais, as crises do petróleo de 1973 e
1979, junto à atmosfera da guerra fria, desequilibraram significativamente
a economia.
Essas crises do petróleo, somadas à insatisfação das empresas
privadas com o modelo de Estado vigente, isto em razão das
altas cargas de impostos cobradas pelo Estado de bem-estar social, levaram à consolidação das críticas das correntes
defensoras de outras concepções de Estado e de sociedade.
A expansão do Estado de bem-estar social começou a ser
ameaçada em um momento crítico, em que a carga tributária
atingiu níveis alarmantes para a lucratividade e o desempe-
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nho do setor privado (...). (VICENTE, 2009, p.125)
Assim, a desmoralização do Estado enquanto promotor do desenvolvimento econômico surgiu juntamente com a valorização da livre-iniciativa e das organizações econômicas como capazes de dinamizar a economia – então em frangalhos pela ingerência do Estado.
Com a proposta de redução das dimensões do Estado como solução
para a economia estrangulada, surge o modelo neoliberal, marcado pelo
entusiasmo das privatizações e anseio de uma administração mais financeiramente eficiente e equilibrada e menos onerada pelos encargos sociais
do pós-guerra.
O redimensionamento do Estado culminou com o modelo desenvolvimentista, através do qual a livre-iniciativa retomou o cerne das políticas de mercado, sem, contudo, desprezar a importância do Estado para
a harmonia da economia e dos interesses sociais. Como preceitua André Ramos Tavares (2006, p.65) “o que se pretende, no momento atual,
é promover o desenvolvimento, não apenas econômico-financeiro (que
é imprescindível), mas também o desenvolvimento humano, e, para ele,
concorre o desenvolvimento das liberdades fundamentais”.
No Brasil, a Constituição de 1988 caracteriza-se por ser uma carta
dirigente que, através do art 170 e seguintes inaugura uma ordem econômica, afastando qualquer questionamento sobre o reconhecimento da
importância da economia para o alcance dos fins sociais amplamente disciplinados no mesmo diploma.
Comprometida com a promoção do desenvolvimento – não somente
econômico, mas sobretudo humano - a Constituição de 1988, ao mesmo
tempo que garante direitos fundamentais, sociais e políticos, traz a livre
iniciativa como princípio da ordem econômica e por este não pressupõe
a liberdade absoluta da iniciativa econômica característica dos tempos do
liberalismo econômico em um Estado mínimo, mas sim, “é a expressão
de uma garantia de legalidade” (GRAU, 2008, p.204), ou seja, a existência
de limitações ao Estado em prol da garantia de desenvolvimento das atividades econômicas da iniciativa privada com a liberdade necessária para
tanto.
A tutela de tantos direitos, entretanto, por vezes esbarra em algumas
dificuldades relativas à precariedade de recursos públicos para a robusta
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pretensão prestacional e, frequentemente, através da legislação infraconstitucional verifica-se a negativa de alguns princípios constitucionais – tais
como a livre iniciativa.
Neste cenário, pois, destaca-se a importância de refletir sobre a postura das instituições do sistema de justiça, tais como o Poder Legislativo e
o Judiciário, enquanto interprete-aplicador da legislação; para verificar a
adequação das mesmas aos propósitos da constituição.
2. O DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988
A análise do direito constitucional à educação, o qual goza do status
de direito fundamental - e também social – pressupõe o reconhecimento
dos avanços na efetivação do mesmo a partir da Constituição Federal de
1988.
A referida Constituição, marcada pela tutela de inúmeros direitos,
trouxe a tutela do direito à educação em posição de destaque, sobretudo,
por reconhecer a sua importância para a efetivação dos demais direitos,
tais como a participação política e exercício de cidadania.
Em verdade, o direito à educação tal qual prevê a Constituição Federal de 1988 visa garantir a liberdade aos cidadãos no bojo do Estado
democrático de direito, vez que é impossível visualizar a efetiva participação política de um cidadão que não teve o direito à educação assegurado.
É fato constatado, pois, que após a Constituição de 1988, os níveis
educacionais da população brasileira como um todo aumentaram significativamente4 e tal fato se deve ao empenho do Estado em efetivar tal
direito.
Para a referida efetivação, entretanto, além das inúmeras previsões
constitucionais acerca do direito à educação, destaca-se a relevância do
pacto federativo, através do qual se “instala uma forma de cooperação
efetiva e eficaz no campo educacional” (RANIERI, 2009, p.1); assim como
o desenvolvimento da educação privada em compasso com o poder público – aspecto, este, que contribui para o avanço qualitativo dos níveis
educacionais no país, embora represente pequena parcela dos estudantes
do Brasil5.
Desta forma, o enfrentamento das questões educacionais pelo poder
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público após a Constituição de 1988, junto à dinâmica da federação, ocasionou a participação dos Estados e Municípios nesse processo de forma
eficaz, inclusive quanto à competência legislativa para editar as normas
suplementares de educação.
Entretanto, embora o constituinte tenha se preocupado em tutelar
amplamente o direito à educação, conferindo-lhe a natureza de direito
fundamental, atribuindo competência para todos os entes federativos no
que toca à sua execução e permitindo a exploração da atividade pela iniciativa privada, inúmeras são as dificuldades, sobretudo jurídicas, para a
implantação do programa constitucional atinente à educação. Tais dificuldades esbarram em questões tais como as do domínio econômico, do
consumidor, dentre outras.
O programa constitucional aqui referido consiste, de início, no que
disciplina o artigo 205 da Constituição Brasileira, através do qual o direito
à educação atrela-se às obrigações do Estado, mas também se estende à
compreensão do direito à educação como exercício instrumental ao desenvolvimento nacional como um todo – razão pela qual tal direito também é entendido como coletivo - e ao exercício de outros direitos individuais tais como direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.
Neste sentido, referindo-se à liberdade como forma de desenvolvimento, Amartya Sen (2000) entende que “a eficácia da liberdade como
instrumento reside no fato de que diferentes tipos de liberdade apresentam inter-relação entre si, e um tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover liberdades de outros tipos”.
Da mesma forma foi o entendimento do constituinte, ao reconhecer
a importância da efetivação do direito à educação para a realização do
programa social constante do texto constitucional – a já falada concretização da democracia através da participação política do cidadão, os direitos
econômicos, etc – constituiu a universalização do direito subjetivo ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito.
O constitucionalismo social do qual decorre a Carta Magna Brasileira, por sua vez, trouxe também com forte expressão o ideal de igualdade,
conforme é possível atestar pelo disposto no art. 5º, CF/88.
Neste sentido, o direito à educação, enquanto direito social fundamental que é, traz consigo o pressuposto de que a sua garantia deve ser
estendida a todos os cidadãos de forma igual, independentemente de raça
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ou cor, classe, religião, etc.
Tal igualdade na efetivação do direito à educação, contudo, pressupõe alguns imperativos, sobretudo quando se analisa o disposto no art.
205 da Constituição Federal, o qual dispõe que o direito à educação deve
visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. “Não se trata mais de
qualquer direito à educação, mas daquele cujas balizas foram construídas
constitucionalmente. Isso significa que o direito à educação é o direito de
acesso, mas não um acesso a qualquer educação, e sim àquela que atende
às preocupações constitucionais.” (TAVARES, s.d.,p.6)
Essa preocupação, por sua vez, possui inúmeros desdobramentos,
dentre os quais se destaca o fato de o Estado, apesar de autorizar a educação privada e conceder-lhe autonomia administrativo-financeira, liberdade de cátedra, dentre outras, garantir a si próprio o direito de intervir para
fins de controle e adequação aos preceitos constitucionais.
Eis aqui um dos pontos nevrálgicos da efetivação do programa constitucional, vez que a intervenção do Estado nas questões educacionais
tanto pode ser objeto de cooperação, como pode transformar-se em ato
autoritário; tanto pode ser ato garantidor de igualdade, na medida em que
cuida de questões tais como a observância de conteúdos programáticos
mínimos, seja para escolas públicas ou privadas; como conduta que celebre a diferença e negue a tão falada isonomia constitucional, o que ocorre,
por exemplo, quando o Poder Legislativo interfere na autonomia administrativo-financeira de escolas privadas, obrigando as instituições de ensino
a permanecerem prestando serviços a alunos inadimplentes até o final do
período letivo.
Ainda na análise do programa constitucional, esbarra-se noutro obstáculo característico da realidade brasileira que é a dificuldade de acesso
ao direito à educação pelo não acesso aos demais direitos sociais.
Isto porque, ao mesmo tempo em que ao Estado cabe garantir o direito à educação, através das previsões constitucionais, também é ao poder público que recai a obrigação de garantir o acesso ao direito à saúde,
segurança, lazer, meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre outros. Tais direitos, por sua vez, encontram-se inter-relacionados em muitas das vezes, razão pela qual a negativa de um direito pode representar
imediatamente a negativa de outro(s) também.
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Assim, por exemplo, o não acesso à saúde pode representar também
o não acesso à educação, o que faz com que a garantia do direito à educação, pelo Estado, seja algo bem mais complexo que a simples construção
de escola, contratação de professores e disciplina legal das diretrizes básicas. Tão inaceitável quanto o trabalho infantil - que além de ferir a dignidade humana por tantas razões, também afasta as crianças dos bancos
escolares – é a inexistência de condições dignas nas residências das mesmas crianças, haja vista ser impossível falar em direito à educação para
uma criança que não possui recursos financeiros mínimos que garantam
dignidade – aqui entendida como alimentação, moradia confortável, etc.
- à sua família.
O dever do Estado, em particular, não se esgota no oferecimento e financiamento final da educação, pelo contrário;
deve prover todos os meios necessários para que o direito
esteja a todos disponível, seja acessível, adequado às necessidades sociais e adaptado às necessidades dos indivíduos.
Além disso, como os direitos humanos exigem leis que os
assegurem e tornem possíveis expor as suas violações, remediá-las e preveni-las, cabe ao Estado legislar sobre a matéria,
inclusive no que diz respeito aos instrumentos de acesso à
justiça, decidindo acerca dos pleitos que lhe são apresentados. O acesso à informação, garantido pelo Estado, ademais,
é uma forma de permitir que a população tenha meios de
aquilatar a accountability de seus governos. (RANIERI, 2009,
p.183-200)
No entendimento de Clarice Duarte (2007, p.705), o complexo arranjo aqui mencionado “está intimamente ligado ao problema da democratização do acesso à educação e constitui um direito, não uma concessão ou um favorecimento”.
É, contudo, indispensável ter-se com clareza o entendimento que, em
que pese o acesso aos direitos não ser possível de forma isolada, consoante
o ordenamento jurídico vigente, a obrigação de garanti-los é do Estado.
Tal definição não afasta, por óbvio, a responsabilidade da família e da
sociedade em geral na promoção da educação, mas tão somente define as
esferas de obrigações no bojo da execução deste direito, dificultando – em
tese, ao menos – a indevida transferência de responsabilidades. A guisa
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de exemplo, à instituição de ensino privada cabe a responsabilidade de
prestar o devido serviço de ensino aos seus contratantes - e nos termos
contratados – enquanto que, ao Estado cabe a responsabilidade de garantir tal direito a todos, inclusive aos que não possuem recursos financeiros
para contratar as instituições privadas de ensino.
“Como típico direito social, o direito à educação obriga o Estado
a oferecer o acesso a todos interessados, especialmente àqueles que não
possam custear uma educação particular. Os direitos sociais ocupam-se,
prioritariamente, dentro do universo de cidadãos do Estado, daqueles
mais carentes.” (TAVARES, s.d., p.7)
Outro traço marcante do constitucionalismo social de que decorre a
Constituição de 1988 é a valorização da liberdade e, especificamente no
que diz respeito ao direito à educação, este bem possui vários desdobramentos.
O mais expoente é a liberdade individual conferida ao cidadão que
efetivamente possui acesso à educação, vez que a educação é um meio
hábil a garantir o exercício da cidadania no bojo do estado democrático
de direito, sendo assim uma liberdade instrumental.
Entretanto, outras questões relativas à liberdade se apresentam nessa
discussão, tais como a liberdade, também individual, de escolha quanto ao
meio de acesso ao direito à educação.
Sabe-se, portanto, que o ensino, no Brasil, é expressamente aberto
à livre iniciativa, conforme disposto no art. 209, caput, da Constituição
e que por isso consiste em um “processo público aberto às mediações de
entidades privadas” (CANOTILHO, 2003, p.342). Portanto, é possível escolher entre o serviço de ensino público e privado, sem interferência do
Estado.
No âmbito do ensino privado, o Estado garantidor do direito à educação deve limitar-se ao papel de fiscalizador – do cumprimento da Lei
de Diretrizes Básicas e demais preceitos constitucionais que orientam a
vida em sociedade – e não de ditador de normas, orientação educacional,
opções ideológicas, etc. No ensino privado, a salvaguarda da liberdade
das instituições é que consiste na efetiva tutela do direito à educação pelo
Estado. (TAVARES, s.d., p. 8)
Outro aspecto relevante ao trato constitucional à educação privada
refere-se à liberdade que, como atividade privada autorizada pelo cons-
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tituinte, deve ser garantida às instituições de ensino particulares, no que
toca a contratação do serviço.
Conforme será melhor tratado no tópico 4 deste trabalho, entende-se que a interferência do Estado nesse serviço privado deve limitar-se
ao controle de excessos e não ao cerceamento da autonomia. Ao Estado
é obrigação impedir que instituições de ensino privado deixem de cumprir o programa educacional básico – conforme já mencionado acerca
do papel fiscalizador do Estado quanto à Lei de Diretrizes Básicas - ou
promovam a discriminação entre alunos, ou qualquer outra prática dissonante aos valores trazidos pelo tecido social; mas não se justifica, ao
poder público, a interferência no âmbito administrativo-financeiro de tais
empresas, sob a justificativa de tutela do direito à educação.
3. SOBRE A LIVRE-INICIATIVA NO DIREITO BRASILEIRO:
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À JURISPRUDÊNCIA DO STF
Assim como a garantia de direitos sociais foi uma grande preocupação do constituinte, a tutela da livre-iniciativa também ocupou privilegiado local no texto constitucional.
A atenção conferida à livre-iniciativa pela Constituição de 1988, por
sua vez, pode ser decorrente de inúmeros fatores, tais como a sua direta
decorrência da valorização da liberdade, ou mesmo do reconhecimento
da importância da harmonia do cenário econômico, sobretudo para a
concretização das ambições sociais.
A tutela da livre-iniciativa como valorização da liberdade requer
uma análise de qual acepção deve ser vinculada a esse valor, haja vista que
o conceito de liberdade, dentro de uma abordagem jurídica e no contexto
social de então, refere-se a uma liberdade relativa, contratual, harmônica com outras liberdades dentro do mesmo contexto; ou seja, trata-se de
uma liberdade que traz consigo a noção da necessidade limites em prol da
sua própria garantia.
Neste sentido, como trazido pela análise de Sen, “o componente diretivo a ser analisado propõe uma vertente pró-ativa da liberdade (enquanto gênero), ao orientar a ação do Estado na geração de espaços positivos
nos quais as liberdades individuais (enquanto espécie) sejam ampliadas”
(MARTINEZ, 2011, P.45). Por tal perspectiva, a ação do Estado propor-
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cionaria aos indivíduos a liberdade de busca e concretização de seus interesses individuais (SEN, 2000, p.18), viabilizaria a possibilidade de lograr
êxito mediante o empenho individual que cada um julgar conveniente.
O modelo de Estado trazido pela Constituição de 1988 identifica-se
com o desenho de Sen, na medida em que busca, no bojo da ideologia democrática e através da expressa tutela de direitos sociais, político e econômicos, garantir espaços que oportunizem caminhos diferentes e acessíveis
a todos os cidadãos.
O cuidado, portanto, se mostra necessário na criação de tais espaços, vez que diante da escassez de recursos, o Estado deve ser coerente no
sentido de não transferir tal obrigação à iniciativa privada, negando-lhe
a liberdade/livre-iniciativa constitucionalmente tutelada de forma ampla.
Por ser uma Constituição desenvolvimentista, “ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o
mundo, questões cruciais para o desenvolvimento” (SEN, 2000, p.33).
A tutela da livre-iniciativa na Constituição de 1988, como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, CF/88) demonstra o
reconhecimento da importância da harmonia da esfera econômica para
o alcance dos anseios sociais, ao mesmo tempo em que, por esta mesma
razão, aponta a sua identificação com os próprios fundamentos do Estado
Democrático de Direito.
Neste sentido, vez que a livre-iniciativa também é reconhecida pelo
texto constitucional como princípio basilar da ordem econômica (art.
170, caput, CF/88) e consiste em premissa genuinamente pertencente ao
capitalismo, tem-se por fácil conclusão que a “Constituição consagra uma
economia de mercado, de natureza capitalista (...)” (SILVA, 1999, p.742).
O tratamento constitucional conferido à livre-iniciativa pela Constituição
de 1988 chancela, pois, a “adoção política da forma de produção capitalista” (TAVARES, 2006, p.239).
Cumpre registrar, por oportuno, que a livre-iniciativa de que trata a Constituição de 1988 possui amplitude suficiente para contemplar
e garantir, além da genérica liberdade econômica, a liberdade contratual
e comercial. Segundo José Afonso da Silva (1999, p. 767), a “liberdade
de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de
empresa e a liberdade de contrato”.
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O postulado da livre-iniciativa, portanto, tem uma conotação normativa positivada, significando a liberdade garantida
a qualquer cidadão, e uma outra conotação que assume viés
negativo, impondo a não intervenção estatal, que só pode se
configurar mediante atividade legislativa que, acrescente-se,
há de respeitar os demais postulados constitucionais e não
poderá anular ou inutilizar o conteúdo mínimo da livre iniciativa. (TAVARES, 2006, p. 240)
Na defesa da livre-iniciativa constitucionalmente tutelada, Celso Ribeiro Bastos (2000, p.115) lembra a relação existente à garantia da liberdade de iniciativa como garantia também do direito de propriedade e, por
esta razão, entende que o empresário, por situar-se em um mercado livre,
deve definir “o que produzir, como produzir, quanto produzir e por que
preço vender”.
Entretanto, em que pese já tenha sido demonstrado como a livre-iniciativa encontra amparo no texto constitucional, uma série de limitações
também lhe são impostas no mesmo diploma (art. 7º, CF/88), por paradoxal que possa parecer.
Tais limitações, todavia, decorrem da constatação da necessidade de
garantia da realização da plurívoca justiça social e do bem-estar coletivo,
não sendo, assim, justificativa para a negação da essência liberal do referido princípio. “O importante, contudo, é notar que a regra é a liberdade”
(BASTOS, 2000, p.114).
3.1. O entendimento da jurisprudência do STF acerca do princípio
da livre-iniciativa, enquanto guardião do texto constitucional
Em que pese o texto constitucional trazer expressamente a tutela de
direitos e garantias individuais, a efetivação de tais dispositivos depende
tanto da atuação do Executivo, através da execução de políticas públicas,
por exemplo; quanto da forma como as instituições do sistema de justiça,
sobretudo o Poder Judiciário, conduzem a aplicação das normas.
Assim, especificamente no que toca a tutela da livre-iniciativa, enquanto fundamento da República Federativa Brasileira e princípio da
ordem econômica constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal parece posicionar-se de forma antiliberal, haja vista, frequente-
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mente, negar a essência de tal princípio quando diante de legislações infraconstitucionais referentes a questões econômicas.
O julgamento da ADI nº 319-4, em contestação ao tabelamento de
preços de mensalidades escolares.
No referido julgamento, o STF decidiu que
em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento
da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com
os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades
sociais, em conformidade com os ditames da justiça social,
pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços
de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que
visa ao aumento arbitrário dos lucros.
O voto do Ministro Moreira Alves ilustra com clareza como o posicionamento da Suprema Corte prioriza os objetivos sociais da Constituição, em detrimento das garantias direcionadas à salvaguarda da liberdade
de iniciativa, afastando da ponderação o fato de caber ao Estado à efetivação de tais direitos – e não à iniciativa privada.
Tem razão, pois, José Afonso da Silva (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 5º ed., pags. 663/664, Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1989) ao acentuar que “a liberdade de
iniciativa econômica privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social (os
fins condicionam os meios), não pode significar mais do que
liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e portanto, possibilidade de gozar
das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações
postas pelo mesmo. É nesse contexto que se há de entender
o texto supracitado do art. 170, parágrafo único, sujeito aos
ditames da lei e, ainda, dos condicionamentos constitucionais em busca do bem-estar coletivo. Ela constitui uma liberdade legítima enquanto exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com o objetivo de puro
lucro e realização pessoal do empresário” E conclui com a
observação de que o Poder Público, nos termos da lei, pode
legitimamente regular a liberdade de indústria e comércio,
em alguns casos impondo a necessidade de autorização ou
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de permissão para determinado tipo de atividade econômica, quer regulando a liberdade de contratar, especialmente
no que tange às relações de trabalho, mas também quanto à
fixação de preços, além da intervenção direta na produção e
comercialização de certos bens. Essas conclusões se justificam ainda mais intensamente quando a atividade econômica
diz respeito à educação, direito de todos e dever do Estado,
disciplinada, em si mesma, no Título da Ordem Social, ordem essa que tem como objetivo, além da justiça social, o
bem-estar social, nos termos expressos do art. 193.
Pelo entendimento do referido Ministro, o tabelamento de preços
das mensalidades escolares encontra respaldo constitucional em razão do
princípio da defesa do consumidor - embora o ensino seja uma atividade
econômica autorizada à iniciativa privada e, portanto, supostamente goze
de liberdade administrativo-financeira em razão do princípio da livre-iniciativa.
Reforçando o posicionamento anticapitalista do STF (RAMOS,
2012), no mesmo julgamento o Ministro Paulo Brossard declarou que em
que pese seja possível à exploração do ensino pela iniciativa privada, tal se
dá por tolerância e complacência da Administração Pública.
A mentalidade antiliberal do STF se evidencia, principalmente, em
demandas relacionadas à exploração de atividades que envolvam os direitos sociais garantidos constitucionalmente e cuja responsabilidade prestacional foi atribuída ao Estado. Assim como o caso anteriormente mencionado, em que se discutiu a intervenção do Estado na livre iniciativa das
escolas privadas, na ADI nº 1.950, onde se questionou a constitucionalidade de lei que assegurava meia-entrada á estudante em eventos culturais,
sob a justificativa de garantir o exercício do direito à cultura – cuja obrigação é do Estado - o STF declarou constitucional a transferência de tal
ônus à iniciativa privada, negando atenção ao princípio da livre-iniciativa.
No julgamento da ADI nº 1.950, o Ministro Eros Grau é categórico
em declarar que é salutar à economia a expressiva interferência do Estado
na economia, ao afirmar que “a intervenção do Estado na vida econômica
consubstancia um redutor de riscos tanto para os indivíduos quanto para
as empresas, identificando-se, em termos econômicos, com um princípio
de segurança”, isto por entender o mercado como sendo um locus artificial
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e, portanto, impossível de fluir de forma harmônica sem a intervenção do
poder público.
Tais posicionamentos negam a liberdade consagrada pela Constituição em decorrência do modelo de Estado capitalista ali constituído. Em
que pese a Constituição de 1988 traga a ordem econômica e a liberdade de
iniciativa em lugar de destaque, o Poder Judiciário se posiciona de forma
diversa, manifestamente antiliberal.
Interessante é perceber que na defesa da constitucionalidade da intervenção do Estado na economia, frequentemente o STF alega que a limitação à livre-iniciativa se justifica na garantia de princípios tais como
a valorização do trabalho humano, a redução das desigualdades sociais,
dentre outros; entretanto, a garantia da livre-iniciativa não representa,
obrigatoriamente, prejuízo a tais objetivos, assim como a sua negativa não
os garante. Tal posicionamento do STF mais parece uma estratégia política que, ao ratear ou transferir à iniciativa privada as responsabilidades do
Estado quanto aos aludidos direitos sociais, consegue afastar os cidadãos
da discussão política e pressão social.
Neste sentido, Martinez (2011, p.45) afirma que
em alguns países, onde a promoção qualificada das liberdades individuais já é algo ampliado, o exercício da “condição
agente” pode facilmente ser verificado no seio social, a notar-se especialmente pela atuação massiva da sociedade na
defesa de interesses coletivos e difusos envolvendo questões
de consumo, cidadania, ambiente, democracia e qualidade
de vida
Assim, entende-se que muito mais eficaz à garantia de tais direitos
sociais, seria um redirecionamento das ações do Estado para a promoção
de espaços hábeis ao desenvolvimento de liberdades individuais instrumentais, tal como defende Sen (2000); ao invés do cerceamento de um
princípio constitucional de cunho liberal, que foi tão cuidadosamente disciplinado pelo constituinte, em reconhecimento da importância da harmonia econômica - leia-se desenvolvimento – para a efetivação do programa social constitucional.
4. UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO PREVISTO
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PELA LEI FEDERAL 9.870 DE 23.11.1999
Após o reconhecimento do sólido diálogo existente entre Direito e
Economia e da importância da harmonia entre tais ciências - o que ensejou o surgimento do direito econômico, inclusive – surgiu nos Estados
Unidos o movimento da Análise Econômica do Direito o qual pondera o
sistema jurídico à luz de princípios econômicos, compreendendo o direito como uma instituição capaz de alocar incentivos e efetivas diretrizes à
economia, através do fomento da eficiência.
Em outras palavras, a Análise Econômica do Direito busca apurar a
eficiência das normas jurídicas – o alcance das finalidades às quais estas
se propõem – no macro contexto social, através de uma verificação cujos
balizadores são critérios econômicos. Aos seguidores deste movimento, o
Direito é uma instituição econômica.
Talvez por ser um movimento que emerge em um contexto político
de fortalecimento do Estado Social – pós Guerras - a Análise Econômica
do Direito é muita das vezes mal interpretada pela comunidade, sendo
inclusive associada ao individualismo exacerbado do liberalismo teórico
e acusada de ser uma abordagem desprovida de compromissos éticos, tais
como a tutela de direitos sociais positivada na Constituição de 1988.
Entretanto, tal concepção não condiz com a essência do movimento, uma vez que, em verdade, a ineficiência econômica das instituições
jurídicas dificilmente será projetada de forma diferente na esfera social,
sobretudo em um país como o Brasil, onde a pobreza é uma das principais
fontes de privação de liberdade e desenvolvimento humano.
É neste sentido que Richard Posner (2007, p.625) destaca a importância dos pronunciamentos judiciais, as interpretações das normas pelo
Judiciário, restarem conectadas às suas consequências, haja vista a desconsideração da repercussão prática das decisões judiciais comprometer
os interesses sociais como um todo.
Por essa razão, sustenta-se que o movimento da Análise Econômica
do Direito se faz compatível com o ordenamento constitucional pátrio,
dentre tantas interfaces, através da busca da segurança jurídica.
A análise consequencialista das decisões judiciais, visualizando o custo-benefício de sua concretização, tendo em
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mente conceitos como da eficiência alocativa e o ótimo paretiano, que será visto posteriormente, poderão proporcionar
um controle jurisdicional menos subjetivo, empirista e inerte
no que concerne a realização da eficiência alocativa dos recursos. (OLIVEIRA JUNIOR, 2010, p.5)
A proposta da extensão da AED feita por Richard Posner, e aqui utilizada, é a construção de uma teoria jurídica focada na contribuição para a
economia, haja vista o referido jurista entender que ao Direito – inclusive,
à disposição da legislação constitucional reconhecedora da importância
da economia para o alcance do programa social – cabe a facilitação das
operações dos mercados livres, através da redução de custos de transação
e criação de espaços adequados ao desenvolvimento da economia à luz
das diretrizes liberais adotadas pela comunidade.
Observa-se, por sua vez, que os argumentos de rejeição à Análise Econômica do Direito são frequentemente observados quando dos
questionamentos às legislações infraconstitucionais que versam sobre
a garantia de direitos sociais. Em tais casos, sobretudo nas experiências
brasileiras, diante do modelo de Estado prestador – e, ousa-se classificar,
paternalista – verifica-se a tentativa de afastar a análise consequencialista
dos casos, a qual relega a eficiência, para priorizar a garantia de outros direitos, ainda que por via transversa, como ocorre nos casos em que o ônus
da garantia de direitos, tais como a educação, saúde, etc., é transferido à
iniciativa privada, através do cerceamento de sua liberdade.
Ocorre que o texto constitucional de 1988 traz, além de inúmeros
direitos sociais, a disciplina da ordem econômica, através da qual se consagra o objetivo de promoção do desenvolvimento.
Conciliar a garantia de tais direitos sociais com o respeito à livre iniciativa e demais pilares da ordem econômica, contudo, não é tarefa fácil.
Fatalmente, como já dito, o Estado transfere – ou mesmo compartilha – a
reponsabilidade pela garantia de tais direitos sociais à iniciativa privada,
a qual, autorizadamente, presta serviços particulares correlatos aos aludidos direitos sociais – sobretudo aos direitos à saúde e educação.
Aqui, analisados alguns pontos acerca do direito à educação previsto
pelo texto constitucional e a tutela mesma da livre iniciativa, pretende-se
fazer uma análise à luz da concepção econômica de Posner, acima men-
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cionada, acerca do artigo 6º da Lei Federal 9.870/1999, a qual disciplina as
anuidades escolares e outras providências.
De acordo com esse dispositivo legal, “são proibidas a suspensão de
provas escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa
do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a
inadimplência perdure por mais de noventa dias”.
O paradigma norteador da análise deste dispositivo legal é a compreensão da direta relação existente entre Direito e Economia, bem como
o reconhecimento de que o convívio social se efetiva no bojo da economia
de mercado, a qual viabiliza a sobrevivência do homem - ainda que diante
de recursos escassos (TROSTER, 2002, p.7).
A preocupação da análise aqui trazida é exatamente a de fazer com
que a norma jurídica não se torne contraproducente, ou seja, não produza
mais distorções que benefícios sociais (COUTINHO, 2005, p.1).
Neste sentido é, pois, que repousa a valorização do pragmatismo,
para Posner, que verifica neste o interesse “por aquilo que funciona e é
útil” (2009a, p.4), uma vez que agindo pragmaticamente, fomenta-se o
aperfeiçoamento e nutre-se a crença na possibilidade de realização através
da ação humana calculada. O pragmatismo de Posner valoriza as ciências
– e aqui se situa o Direito e a Economia – quando estas são capazes compreender e produzir efeitos na sociedade.
Tendo em vista o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento, na dinâmica da economia de mercado em que a República
brasileira se insere, não há como imaginar tal promoção sem considerar
a repercussão das leis e decisões judiciais junto aos atores econômicos,
sobretudo a iniciativa privada que através de carga tributária oxigena o
programa estatal de promoção de bem estar.
Neste sentido, a Análise Econômica do Direito de Posner se faz valiosa por destacar a necessidade do Judiciário compreender melhor a repercussão econômica de suas decisões (POSNER, 2009a, p.84), haja vista
que, no cenário brasileiro, o que se observa é o injustificado engessamento
das instituições do sistema de justiça à aplicação formalista de dispositivos
– que nem sempre são conexos aos próprios objetivos da ordem constitucional, tal como o art. 6º da Lei 9.870/99 que busca garantir o direito
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à educação através da transferência de tal ônus à iniciativa privada. As
decisões judiciais frequentemente desconsideram que os recursos públicos e privados esbarrassem em limitações e estas são determinantes para
a efetivação do programa constitucional, razão pela qual se entende que
uma melhor compreensão da repercussão econômica das decisões judiciais conferiria pragmaticidade ao programa constitucional e ao alcance
dos interesses sociais como um todo.
Dessa forma, entende-se que um diálogo racional entre Direito e
Economia é o canal hábil ao desenvolvimento de uma harmonia social,
tal qual preconizada pelo constituinte, haja vista o desenvolvimento proporcionado através de a livre iniciativa projetar reflexos - mediatos e imediatos – no tecido social, na medida em que toca em questões tais como
a geração de empregos, a tributação de rendimentos, a especialização do
mercado – garantidora da busca pela qualidade dos serviços – etc.; além
de viabilizar escolhas legislativas acertadas, o que não se observa na legislação vigente, à exemplo do art. 6º da Lei Federal 9.870/99.
Enxergar o direito como finalidade do desenvolvimento sugere, em primeiro lugar, que se reconheça que o arcabouço
jurídico é capaz de delimitar metas ou objetivos de política
pública – isto é, seus “pontos de chegada”. O direito, nesse
sentido, formaliza, ainda que de forma vaga, os objetivos que
devem ser perseguidos programaticamente – distinguindo-os, assim, de meras intenções, recomendações ou diretrizes
políticas. (COUTINHO, 2011/2012, p.2)
Tendo em vista que o objeto do presente trabalho é atinente ao direito à educação, especificamente na prestação do serviço privado de ensino,
cumpre situar a problemática na excessiva interferência do Estado na autonomia administrativo-financeira das instituições de ensino.
Isto porque, na tentativa de garantir o direito à educação a todos, o
poder público vem cada vez mais editando normas – decretos, portarias,
despachos, notas técnicas, etc. – que interferem na autonomia das instituições de ensino privadas, transferindo o ônus da efetivação deste direito
à iniciativa privada, sob a justificativa de que se trata de um direito fundamental, subvertendo a ordem jurídica estabelecida.
Entretanto, ao agir desta forma, o poder público nega princípios
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constitucionais como a igualdade – isonomia – e a liberdade iniciativa e
desconsidera que, em que pese o direito à educação ser um direito fundamental, este não é obrigação legal da iniciativa privada, mas sim do
Estado.
O liberalismo, para Posner, guarda importância à Análise Econômica do Direito exatamente por evitar concepções autoritárias de Estado,
ao afirmar inexistir prioridade da eficiência sobre a liberdade (POSNER,
2009, p.16). É preciso que o Estado entenda que a garantia do direito à
educação não justifica a negativa da liberdade de iniciativa privada.
Aqui, registre-se, não se discute em momento algum a relevância
da garantia do direito à educação, sobretudo pela sua importância para a
concretização do princípio da dignidade humana e ao fato deste princípio
ser adotado “pelo texto constitucional concomitantemente como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e como fim da ordem
econômica (mundo do ser) (art.170, caput – ‘a ordem econômica tem por
fim assegurar a todos existência digna’)” (GRAU, 2008, p.196). O que se
destaca é a preocupação com a imposição injustificada, posto que contrária ao programa constitucional, do ônus da garantia de tal direito ao setor
privado que autorizadamente presta tal serviço.
A tutela constitucional da livre iniciativa pressupõe uma garantia em
sentido amplo, “compreendendo não apenas a liberdade econômica, ou
liberdade de desenvolvimento de empresa, mas englobando e assumindo
todas as demais formas de organização econômica, individuais ou coletivas (...)” (TAVARES, 2006, p.239).
No mesmo sentido, José Afonso da Silva (1999, p.767) preleciona
que a “liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio
ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato”; entretanto, a interferência do poder público constante na Lei Federal 9.870/99, por negar
a autonomia contratual, na medida em que inviabiliza a resolução dos
contratos motivada pela inadimplência dos contratantes, nega também o
direito de propriedade de quem a livre iniciativa decorre.
Aqui, fala-se em liberdade de contratar envolvendo
1) a faculdade de ser parte em um contrato; 2) a faculdade de
se escolher com quem realizar o contrato; 3) a faculdade de
escolher o tipo de negócio à realizar; 4) a faculdade de fixar
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o conteúdo do contrato segundo as convicções e conveniências das partes; e, por fim, 5) o poder de acionar o Judiciário
para fazer valer as disposições contratuais (garantia estatal
da efetividade do contrato por meio da coação. (TAVARES,
2006, p.240)
Verifica-se, desta forma, a frontal ofensa ao princípio constitucional
da livre iniciativa existente na Lei Federal 9.870/99, haja vista o completo
cerceamento da liberdade contratual a ela vinculado.
Registre-se que o ensino privado contribui tanto para o desenvolvimento econômico do país, na medida em que gera empregos, compõe a
carga tributária nacional e contribui para a melhoria da qualidade da educação, repercutindo positivamente na formação de profissionais com qualificação para atender às necessidades dos setores produtivos; razão pela
qual é contraproducente sobrecarregar o referido setor com a excessiva
interferência do poder público em sua gestão administrativo-financeira.
O texto constitucional é claro ao prever a obrigação do Estado com
a garantia do direito à educação, na medida em que dispõe “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (art. 205, CF/88); da mesma forma que não deixa dúvidas sobre
a autorização de exploração desta atividade pela iniciativa privada, nos
termos do art. 209, CF/88.
Entretanto, o que vem sendo observado no Brasil é o poder público
legislando sobre o ensino privado, excedendo a intervenção moldada pelo
texto constitucional e efetivamente repartindo sua competência no que
toca a garantia do direito à educação. Vive-se um efetivo paradoxo em que
o texto constitucional contempla princípios liberais e as práticas do poder
público ditam regras com contornos mais autoritários que o desenho do
constituinte.
Tal quadro se dá com efetivo prejuízo não somente à iniciativa privada, mas à educação no Brasil como um todo, haja vista que a eliminação das distâncias educacionais entre o setor público e privado, através de
projetos em comum e, sobretudo, da melhoria da qualidade do ensino,
somente pode ser concretizada através de incentivos e não da arbitrária
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negativa de direitos – estes garantidos constitucionalmente.
A excessiva interferência do poder público na livre iniciativa das instituições de ensino privado, portanto, também produz prejuízo à noção de
estado democrático de direito, vez que relativiza garantias constitucionais
sob o fundamento de restar promovendo outras.
Desta forma, o Estado de Direito consiste em um conceito jurídico
que busca preservar o dualismo entre a sociedade e o poder público, o
qual possui seus contornos de atuação limitados pelo texto constitucional
– sempre à luz da preservação das liberdades individuais; enquanto que o
Estado Social, por pressupor um Estado ativo e com funções interventivas, o qual diante da ausência de precisão na condução de tais prestações,
corre o risco de relativizar garantias, ultrapassando os limites de controle
do Estado de Direito, alterando as normas em nome de aspirações sociais
(RANIERI, 2000, p.269). É nesta relativização, entretanto, que repousa o
prejuízo à democracia, haja vista as funções sociais do Estado não poderem justificar a dominação do mesmo, sob pena de configurar-se a negativa do fundamento constitucional do Estado de Direito.
Nas palavras de Nina S. Ranieri
Não é simples a compatibilização do Estado de Direito ao
Estado Social. Se por um lado se faz necessário garantir que
valores comuns sejam admitidos pelos grupos envolvidos, o
que constitui um problema eminentemente político, de outro, impõe-se um quadro constitucional rigoroso, balizando
a atuação do Estado, o que é um problema exclusivamente
jurídico. (RANIERI, 2009, p.20)
Neste sentido, a Lei Federal 9.870/99 chancelou a obrigatoriedade
das instituições privadas manterem em seus quadros alunos inadimplentes até o final do período, proibindo que a instituição adote qualquer medida sancionatória administrativa ou pedagogicamente, restando-lhe apenas o direito de proceder a posterior execução da dívida, ainda que o risco
de não lograr êxito na recuperação do prejuízo, lhe seja eminente.
Art. 6º, Lei 9.870/99: São proibidas a suspensão de provas
escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação
de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de
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inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber,
às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092
d Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por
mais de noventa dias.
Desconsideram-se, assim, todas as dificuldades práticas para a garantia da recuperação de prejuízos decorrentes de dívidas, tais como a
falta de adequada estrutura do judiciário para tanto, a ineficaz sistemática
de execução judicial de dívidas e a legislação protetiva; e, desta forma,
uma vez que ao combate da inadimplência só restam às vias ordinárias de
cobrança, majoritariamente ineficazes e onerosas ao credor, o tratamento
legal e judicial da inadimplência se torna, para o mercado, um custo adicionável à atividade.
A justificativa para tamanha interferência na iniciativa privada é que a
A prestação de serviços privados de educação por pessoas
privadas não deve ser confundida com a prestação dos serviços em regime privado. Esta afirmação contém consequências importantes. A maior delas talvez seja a de que se descarta de antemão a compreensão que defende a aplicação de
um regime de mercado às atividades de ensino, quando estas sejam executadas por pessoa de direito privado. (SAAD,
2012, p.93)
Na ADI nº 1992-9/DF, que encerrou os debates em sede de medidas
provisórias acerca de mensalidades escolares e vedação de sanções pedagógicas e administrativas em decorrência da inadimplência em escolas
privadas, o Ministério da Educação argumentou que
A educação é um dispositivo social assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, peculiaridade essa que por si só demonstra a constitucionalidade da medida adotada pelo Poder Executivo. E mais, a maioria da
clientela das instituições de ensino é composta de crianças e adolescentes,
os quais hão de ser colocados a salvo de toda forma de discriminação e
opressão, sendo esse o dever da família, da sociedade e do Estado imposto
pelo art. 227 da Carta Magna.
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Tais argumentos foram inteiramente acatados pela Suprema Corte, o
que reforça o entendimento que de haver, ainda que velada, uma injustificada rejeição à iniciativa privada no Brasil – impressão esta que se manifesta em inúmeras outras circunstâncias que frequentemente são submetidas à apreciação do judiciário, atinentes à saúde e educação - afastando
a visualização de que tão importante quanto a garantia de tal direito é a
adequada atribuição de responsabilidades à ele correlatas.
Na ADI 1.950-3, proposta pela Confederação Nacional do Comércio, foi questionada a constitucionalidade da Lei 7.844/92, do Estado de
São Paulo, através da qual o Estado estaria intervindo na ordem econômica ao assegurar meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de
lazer aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de
ensino de educação básica do Estado. Novamente a Corte se manifestou
pela constitucionalidade da referida lei, afirmando a prevalência do direito à educação sobre a livre iniciativa, por maioria de votos, nos termos do
voto do relator, Ministro Eros Grau.
Afirmou o Ministro que
Na composição entre princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. A
superação da oposição entre os desígnios do lucro e de acumulação de riqueza da empresa e o direito de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, como meio de complementar a formação dos estudantes, não apresenta maiores dificuldades6
Ocorre que a função social da atividade de prestação de ensino privado não modifica a sua natureza, bem como as garantias constitucionais
que lhe são asseguradas, como a livre iniciativa.
Em que pese o serviço de ensino privado ser uma atividade autorizada pela Constituição e, como toda atividade da iniciativa privada no âmbito da prestação de serviços, ser regida pela legislação civil – in casu, pelo
direito contratual – as instituições possuem sua autonomia administrativa
financeira cerceada na medida em que não podem suspender a prestação
de um serviço devidamente contratado, quando diante da inadimplência
do contratante. Pela Lei Federal 9.870/99, a iniciativa privada é obrigada
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a suportar os prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência de seus
contratantes, em razão de prestar um serviço que garante um direito fundamental, ainda que o encargo por tal prestação, conforme o texto constitucional seja de responsabilidade do Estado.
Ainda que a constitucionalidade da Lei 9.870/99 tenha sido vislumbrada pela Suprema Corte, conforme ocorreu na ADI 1992-9/DF,
por ponderar – além da superioridade do direito à educação frequentemente construída pela jurisprudência do STF - que o prejuízo financeiro imposto à instituição de ensino que permanecesse com alunos
inadimplentes em suas dependências, seria inferior ao prejuízo causado ao aluno a quem estaria sendo negado o preceito constitucional;
entende-se que tal análise se mostra imprópria, na medida em que não
considera a titularidade diversa de obrigações – aqui sendo ao Estado
a imposição constitucional de garantia do direito à educação - quanto
a transgressão de direitos – haja vista o direito de propriedade e a livre
iniciativa e liberdade contratual que dele decorrem serem afastados
pela imposição do Estado quanto ao ônus de arcar com a prestação
educacional.
Não há, portanto, sequer que falar em conflito de princípios constitucionais, haja vista as esferas em que o direito à educação e a tutela
constitucional da propriedade privada e livre iniciativa se encontram não
coincidem.
Tal legislação, por sua vez, menos consegue efetivar a garantia do
direito à educação, que a projeção de reflexos negativos.
Isto porque, a parcela da população que frequenta as instituições
de ensino privado é menor que a quantidade de alunos que recorrem
à rede pública de ensino, o que implica dizer que a permanência de
tais alunos nas instituições de ensino – independentemente da observância de suas obrigações contratuais – não garante a efetivação de tal
direito para a população como um todo, dado o reduzido alcance. Efetivamente, a imposição às instituições privadas de permanecer com a
prestação do serviço de ensino aos contratantes inadimplentes somente
transfere a responsabilidade de custeio da educação – ainda que em reduzida parcela – à iniciativa privada.
Ademais, outro efeito negativo que pode ser produzido pela referida
lei é o incentivo à inadimplência, junto aos contratantes que cumprem
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com suas obrigações. Ou seja, os pais ou responsáveis que cumprem
com suas obrigações contratuais para garantir o serviço de ensino, nos
termos oferecidos pela instituição privada e livremente, na engrenagem do mercado, aceitos, podem não visualizar razão para permanecer adimplente, se a inadimplência além de não ser adequadamente
punida, é premiada pela chancela do Estado que obriga – e, assim, garante
– a permanência na escola.
Eis o momento em que a análise cautelosa do dispositivo constitucional que disciplina a responsabilidade pela garantia do direito
fundamental à educação se mostra valiosa e necessária, sob pena de
incorrer-se na negação de princípios constitucionais como o da livre
iniciativa.
Ao positivar o art. 205 da CF/88, tem-se certamente a pretensão
do constituinte em compartilhar a responsabilidade pela garantia da
educação entre o Estado e a sociedade; contudo tal compartilhamento
não pressupõe a transferência do encargo de tal garantia, mas sim o
intuito de promover a integração e harmonia social.
Inclusive, é no sentido de promover tal cooperação em prol da
harmonia social, especificamente no que toca o direito à educação, que
a iniciativa privada deve ser vista quanto à prestação do serviço de ensino, uma vez que a garantia de condições de mercado adequadas para
o desenvolvimento desta atividade econômica implica na possibilidade de exercício do direito à educação por uma parcela da sociedade a
qual pode arcar com tal custo, por liberdade de escolha, sem repousar
à margem da tutela do Estado. Inviabilizar economicamente a iniciativa privada na prestação do serviço de ensino, ao invés de auxiliar o
Estado na garantia do direito fundamental à educação, em verdade,
sobrecarrega o mesmo, o qual além de ter que prestar tal serviço, com
gratuidade, aos que efetivamente não possuem condições de arcar com
tais custos, o terá que fazer da mesma forma aos que possuem recursos, mas não possuem oferta no mercado. Eis um exemplo em que a
norma jurídica assumiria um papel contraproducente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em breve síntese, é possível concluir que o direito à educação possui
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inegável destaque no texto constitucional, razão pela qual, por reconhecida essencialidade, a sua garantia também restou expressamente situada
dentre as responsabilidades e atribuições do Estado, embora também tenha sido autorizada à iniciativa privada a exploração de tal atividade.
Da mesma forma, a liberdade de iniciativa foi amplamente assegurada pela Constituição de 1988, garantindo autonomia contratual, administrativa e financeira à iniciativa privada, o desenvolvimento da indústria
e do comércio por reconhecimento da importância do desenvolvimento
econômico para a concretização do programa social.
Observa-se, contudo, a proliferação de legislações infraconstitucionais e decisões judiciais pronunciadas por juízes que desconhecem – ou
desconsideram – a sua repercussão econômica, inviabilizando, inclusive, a
iniciativa privada, através do cerceamento da liberdade de iniciativa, bem
como da transferência de responsabilidade quanto à garantia de direitos
fundamentais.
A análise dos pronunciamentos judiciais, com ênfase para os do Supremo Tribunal Federal, é muito preocupante aos que compreendem a
importância de um diálogo harmônico entre Direito e Economia, haja
vistas os votos serem predominantemente anticapitalista.
Em que pese o texto constitucional tenha tido bastante atenção em
tutelar, por diretrizes liberais, o livre mercado e ao Judiciário caber a interpretação e aplicação da norma jurídica, sempre, pela condução do Texto
Maior, o que se observa é a frequente e progressiva imposição, antidemocrática, inclusive, de um desenho institucional que constrói um mercado
regulado, ao invés de um livre mercado.
No presente artigo demonstrou-se com afinco como o legislador
constituinte simultaneamente, e sem prescrição hierárquica, garante direitos sociais e fundamentais, tais como a educação e saúde, assim como
tutela a liberdade de iniciativa e as diretrizes econômicas liberais, haja vista o desenvolvimento ser tanto um direito quanto objetivo da República.
Tal análise buscou trazer ao debate reflexões sobre a importância do
Direito enquanto instituição econômica e, no bojo da análise do art. 6º
da Lei 9.870/99 que chancela a permanência de alunos inadimplentes nos
estabelecimentos privados de ensino, demonstrar como tal legislação e a
aceitação da mesma pelo STF são prejudiciais à economia e à sociedade
como um todo.
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Isto porque, além de tal dispositivo contrariar a lógica liberal impressa no texto constitucional, negando a liberdade de iniciativa e sendo
contraproducente ao desenvolvimento do país; esta também representa
prejuízo à ética social e ao próprio estado democrático.
Contudo, diante de legislações infraconstitucionais que desconsideram tais prescrições superiores, o Judiciário, sobretudo o STF, tem assumido postura passiva e conivente com a relegação – e até deturpação – do
texto constitucional, chancelando práticas antiliberais reiteradamente.
Conclui-se, assim, pela necessidade de aplicação dos paradigmas da
Análise Econômica do Direito para o equacionamento de tais dispositivos
legais com as diretrizes constitucionais, haja vista em que pese a Constituição de 1988 ter representado uma grande conquista à sociedade pelos
inúmeros direitos sociais por ela tutelados, a sustentabilidade de tal modelo de estado prescinde do também constitucionalmente tutelado desenvolvimento econômico.
Notes
1 autora
2 autora
Aqui compreendida como nas palavras de Eros Grau (1987, p. 122-123), diferente
3
da intervenção, haja vista que para o autor, a atuação do Estado na economia consiste
quando este atua em sua área de titularidade “natural”, enquanto que a intervenção se
dá quando tal atividade se desenvolvesse em área de titularidade da iniciativa privada.
Cf. INEP/Ministério da Educação. Censo Escolar – 2006, que aponta aproximada4
mente 56 milhões de matrículas na Educação Básica
Cf. INEP/Ministério da Educação. Censo Escolar – 2006
5
6 Ingresso em casas de diversão, esporte, cultura e lazer. Competência concorrente
entre a união, estados-membros e o distrito federal para legislar sobre direito econômico. Constitucionalidade. Livre iniciativa e ordem econômica. Mercado. Intervenção do
estado na economia, min. Relator eros grau, dou de 02.06.2006
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RESUMO:
Torna-se necessário promover a alteração de um
sistema penal que desdesempre se mostra como viciado, inoperante, seletivo e maculado por caprichos de
indivíduos e/ou de grupos. A proposta é simplesmente
lermo-nos como seres históricos, pertencentes ao tempo e não escravos dele, só a partir de modos-de-ser
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project, founded on a rational model that was extracted from exact sciences where the Cartesian empiricisms validate truths. As an immediate
aftermath, man strays from the sciences of the spirit such as philosophy,
sociology, anthropology and history. Hence we challenged the concrete
world for it is the site of the passions, of "being", and we are in search of
the "must be" world. We reap the fruits of such rationality. Until today
the analytical dogmatics have been limiting the law, as a science, generating a crisis of effectiveness of large proportions. In search of the critical
redemption of a way of being authentic, to build a criminal law in contemporary Brazil, we have opted for critical hermeneutics of law by Lenio
Streck, reviewing the historical basis on which, inadequately, a model that
does not align to Brazilian constitutionalism is built. Only from such reconstruction can we define humanist and libertarian criminal legal assets
in Social and Democratic State of Law. Rethinking the foundations of the
accepted law and opening conditions for the development of a new and
constitutionally appropriate legal dynamics.
RESUMEN:
Se hace necesario promover el cambio de un sistema penal que desde
siempre se nos muestra cómo adicto, muerto, selectivo y manchado por
los caprichos de los individuos y / o grupos. La propuesta está simplemente en lermonos como seres históricos, perteneciente a tiempo y no esclavos de él, sólo a partir de modos-de-ser auténticos nos librar de los vicios
del pasado, construido un presente y proyectamos hacia el futuro, de lo
contrario estamos condenados a siempre ser caricaturas de lo que fuímos.
Es el momento de construir el nuevo, deshacerse de los viejos lazos.
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Criminologia crítica; Hermenêutica; Direito Penal
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Modernity, Hermeneutics, Criminal critique.
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INTRODUÇÃO
Na verdade o que se propõe neste trabalho não é apontar respostas objetivas, pontuais, propostas ou projetos revolucionários de se promover a alteração de um sistema que desde sempre se mostra como viciado, inoperante, seletivo e maculado por caprichos de indivíduos e/ou
de grupos. A proposta é simplesmente lermo-nos como seres históricos,
pertencentes ao tempo e não escravos dele, só a partir de modos-de-ser
autênticos nos livramos dos vícios do passado, construímos um presente
e nos projetamos para o futuro, caso contrário estamos fadados a sermos
sempre caricaturas do que fomos. Ernildo Stein afirma, nesse sentido, que
o ser humano é passado, futuro e presente, ele sempre é história, é cultura,
fato este que ele não dominar – a compreensão é limitada, na medida em
que ele não consegue dar conta do passado e do futuro – uma história da
qual não conseguimos nos dar conta “[...] ela forma nossa consciência histórica e nos permite assumir uma situação histórica determinada, o mais
possível transparente, em um momento determinado, através da fusão de
horizontes e na diluição de horizontes, de maneira que não fiquemos presos a um conjunto de pré-conceitos dos quais não nos libertamos inteiramente como seres históricos e fáticos” (STEIN, 2004, p. 70).
1. A RAIZ DO MAL EM NOSSAS RAÍZES
Antes de analisarmos as particularidades do modelo sancionador do
Brasil de hoje é necessário delinear os horizontes2 a partir dos quais ele se
formou e por intermédio dos quais vem se sustentando, desde suas raízes
mais remotas até os dias de hoje. Tal análise é imprescindível de ser feita
para que seja compreendido o baixo grau de efetividade constitucional
quando falamos em direito penal, especialmente para que se compreenda
o que nos leva a ser tão refratários aos modelos garantistas e humanistas
e tão apegados aos paradigmas cartesianos de manutenção de uma ordem
abstrata.
Sem abandonarmos a perspectiva de um direito de classes, buscamos
uma justificativa mais complexa, que explique a natureza do clientelismo
que marca nosso Direito Penal. Isso porque, além da proteção de classes,
que pode ser demonstrada com clareza, uma proteção mais difusa, que
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afeta grupos que não se identificam necessariamente com classes sociais,
é sentida no Direito Penal brasileiro. Para justificar essa realidade, buscamos em Faoro o conceito de estamentos (FAORO, 2001, p. 846), para
justificar o sistema de dominação que impregna a história brasileira, por
meio do exercício de poder por grupos heterogêneos.
Mais remotamente partimos do Brasil colônia, com Faoro, quando
Portugal, no século XIV, que se consolida como nação sob a supremacia
do rei, o qual dispunha do poder das terras em um momento em que o
solo era predominantemente a fonte geradora de riquezas, sem que houvesse uma clara distinção entre bem público e particular. Naquele momento, o poder vinha da terra que pertencia ao rei, que detinha um patrimônio sensivelmente maior que o do clero e o da nobreza. A partir da
dinastia de Avis (1383-1385), o rei, senhor da terra e das guerras, reinava
sem intermediários, estando a Santa Sé sobre ele e nada mais.
O poder confunde-se, então, com a detenção e a concentração de
riquezas e não é percebido como exercício de uma função, função essa
que passa a ser delegada à medida em que o país se divide em distritos,
distribuídos a nobres. A partir do século XIV, ao contrário dos tributos,
dos quais os nobres eram isentos, a jurisdição “[...] privada não gozou da
mesma sorte. Percebeu bem a realeza que o poder de julgar envolve, em
última análise, o poder de sujeitar o homem a uma camada intermediária
e autônoma”.
As forças da nobreza territorial e do clero crescem, levando o governo a buscar nova base de sustentação para seu poder, celebrada mediante
uma nova aliança, submissa e servil do povo, o terceiro Estado, que lhe poderia fornecer o suporte político, fiscal e militar necessário para, ao mesmo tempo, manter-se no poder e tirar das costas o peso do risco trazido
pelo crescente poder da nobreza e clero.
O rei torna-se, então, o “[...] principal lavrador da nação com celeiros e adegas espalhados por todos os confins de seus domínios [...]”. Os
impostos crescentes (o fim da imunidade da sisa) e o quinto da guerra
mantinham os cofres da Coroa, fazendo nascer um Estado patrimonial,
com o súdito, o nobre e o clero subjugados, dando ensejo ao que Faoro
chama de “o primeiro ato do drama”, relatando o nascimento do Estado
patrimonialista português. O Estado português assenta-se naquele instante sobre os princípios do direito romano, tendo como paradigmas o
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Príncipe como senhor do Estado e, assim sendo, proprietário iminente e
virtual sobre todas as pessoas e bens. Todos seguem um sistema legal formal, regido por codificações que exercem basicamente duas funções: a de
ordenar o Estado, disciplinando a ação política; e a de controlar o Estado,
disciplinando as pessoas.
Nesse passo, o Estado possui, principalmente, a função de gestor da
moral coletiva, que se mostra nos preceitos de ordem pública, e, mais especialmente, no Direito Penal. É importante deixar claro que não falamos aqui em uma moral penal e sim em uma moral social, e, diante de
tal prisma, o Direito Penal assume a função de moralizar os indivíduos,
de consertar o homem desviado3 (ou anormal, no sentido do que não se
adequou às normas gerais traçadas como próprias de uma categoria). Isso
nasce do contexto conservador e fundado em uma ideologia (ainda em
formação), resultante de um “[...] manto de muitas cores e de muitos retalhos [...]” (FAORO, 2001, p. 17.). Algo de estranho acontece, então. Os
caprichos do príncipe ganham espaço e, apesar da origem romana e da
continuidade formal do modelo (ou do modelo formal), a ideologia assume forma diversa, “[...] e em muitos pontos incompatíveis com o modelo
abstrato antigo [...] como um corpo apagado, sem alma própria” (FAORO,
2001, p. 28).
Nos séculos XII e XIII, o clero afasta-se do poder e a nobreza territorial enfraquece-se, e o capitalismo cria um direito próprio, desenvolvendo-se a partir de um sistema em que a racionalidade formal se perdia na
irracionalidade do príncipe, escravo de seus caprichos e de seu enlouquecido juízo4.
A burguesia fortalecida e em franca ascensão, com o início da era das
navegações, reúne forças, e, associada ao rei, aplaca, novamente, a nobreza. O Estado moderno ganha contornos definidos e o capitalismo germina
na mescla complexa que forma o Estado patrimonialista (FAORO, 2001,
p. 38).
Indo para além do sistema de classes sociais no Brasil, a pirâmide
social é construída a partir de estamentos, grupos mais complexos, heterogêneos. Curiosamente, o estamento que se formae em Portugal, e subsequentemente no Brasil, nasce de cima para baixo, confundindo-se, por
vezes, com a nobreza, a burguesia e a administração do príncipe, mas o
que de fato acontece é sua constituição como uma máquina burocrática5.
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Faoro afirma que o Estado é “[...] um feixe de cargos, reunidos por coordenação, com respeito à aristocracia dos subordinados [...]”, e os estamentos então (aristocracia e burguesia) convivem pacificamente, mesmo que
“[...] num plano subterrâneo, obscuro e incerto: embarcadas na mesma
empresa, o fomento das navegações e dos lucros será o fim comum. Separa-os a partilha” (FAORO, 2001 p. 89).
As partes do estamento toleram-se para se preservarem no poder
ou manter sua influência no exercício do poder. Assim, nesse momento
temos que “Os crimes contra a religião do Estado encontravam, nas Ordenações Filipinas (como, de resto, nas demais legislações de seu tempo),
feroz punição, estando previstas variadíssimas modalidades de delitos, inclusive algumas que nos soam extremamente ridículas e que constituem
expressão de pura beatice” (FRAGOSO, 1991, p. 375). Fragoso ainda afirma que nos “Crimes contra a liberdade sexual o bem jurídico que se tutela nos crimes desse capítulo não é propriamente um direito à liberdade
sexual, aliás, negada por alguns autores” (FRAGOSO, 1991, p. 389).
No mesmo sentido Siqueira afirma que as Ordenações promulgadas
em 1603 espelhavam exatamente pensamentos, ideias e sentimentos da
época, confundindo direito, moral e religião, que,
[...] erigindo em crimes o pecado e o vício, de sancionar a desigualdade perante a lei, de desconhecer o princípio da personalidade da responsabilidade criminal, fazendo recahir a
infamia do crime na pessoa dos descendentes do delinquente, de dar predomínio ao arbítrio judicial, não resguardando
a liberdade individual dos abusos, consagrada um systema
de penalidade que, inspirado nas idéas de expiação e de intimidação, se distinguia pela crueldade, prodigalisando-se as
penas infamantes e de morte, requintada a crueza na sua execução e no emprego de tortura para a obtenção de confissões
(SIQUEIRA, 1932, p.5).
A partir daí a história do Direito Penal brasileiro tem como ponto
de partida o Código Penal do império, nascido do projeto de Bernardo
de Vasconcelos, promulgado em 16 de dezembro de 1830, sucedendo o
livro V das Ordenações Filipinas, conhecido como o monstruoso código
penal”, “[...] aonde foram copiadas a esmo as leis de Nero e Calígula”.
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José Frederico Marques afirma que de fato tratava-se de “[...] uma
legislação híbrida e feroz, inspirada em falsas ideias religiosas e políticas,
que invadindo as fronteiras da jurisdição divina confundia crime com
pecado, e absorvia o indivíduo no Estado, fazendo dele um instrumento
[...] na graduação o castigo só obedecia o critério da utilidade [...] a pena
capital era aplicada a mão larga, abundavam as penas infamantes [...] bígamos, incestuosos, adúlteros, moedeiros falsos eram queimados vivos e
feitos em pó, para que nunca de seu corpo ou sepultura se pudesse haver
memória” (MARQUES, 2002, pp. 14-5) “as tendências humanizadoras
que o Iluminismo levou para os domínios da justiça penal tiveram eco
em Portugal” (MARQUES, 2002 p. 92) apenas em 20 de outubro de 1823
uma lei mandou que elas continuassem vigentes, maio de 1821 proibição
de que alguém fosse lançado às masmorras em segredo, junho de 1822.
(PIRAGIBE, 1942, p. 89).
Adotava a pena de morte em seu artigo 40, bem como a de galés, que
“[...] sujeitará os réus a andarem com a calceta no pé e corrente de ferro,
juntos ou separados, e a empregar-se nos trabalhos públicos da província
onde tiver sido cometido o delito, à disposição do governo”, no seu artigo
44. Acrescenta: “já não, assim, ao tempo em que foi promulgado, a despeito do seu caráter excessivamente ‘casuístico’, como acentua João Vieira,
vício, aliás, muito comum a todas as nossas leis, prejudicando-as na sua
aplicação e entrevando-as no seu evoluir natural”.
É bom frisar que no Prefácio à obra de Galdino Siqueira, Esmeraldino
Bandeira divide o Direito Penal brasileiro em três períodos distintos: da
independência, em 7 de setembro de 1822 a 1831- livro 5 das ordenações
Filipinas; de 1831 a 1891, com o primeiro código brasileiro; de 1891 até
1932 - data da edição do livro - (SIQUEIRA, 1932, passim.)
Entretanto, é interessante ressaltar que as Ordenações Afonsinas,
Manuelinas, leis extravagantes coligidas por Duarte Nunes Leão e, finalmente, as Ordenações Filipinas, em 11 de janeiro de 1603, apesar de
importado o Direito Penal, não resultaram em um entrechoque das civilizações indígena e europeia, uma vez que não houve influência indígena nos diplomas legais, pois “[...] quando a esse mundo os portugueses
superpuseram o seu cosmos jurídico, eclipsando-o, isto aconteceu sem
maiores embaraços. Entre submeter-se e escravizar-se, os insubmissos
embrenharam-se nas selvas fugindo ao cativeiro. Os que permaneceram
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se acorrentaram” (MESTIERI, 1990, p. 77).
Com o advento da Constituição do império, de 25 de março de 1824,
outorgada por dom Pedro I, que dissolve a assembleia constituinte em 12
de novembro de 1823, já que o projeto que estaria sendo votado não lhe
agradava. Durando até 1891, com o advento da república, houve a imposição de que se adotasse uma nova legislação penal, adequada à sua índole
mais humanitária. Segundo João Mestieri, as Ordenações Filipinas aplicadas com todo rigor, em obediência ao princípio de fazer sofrer e intimidar
pelo sofrimento nessa legislação injusta e cruel (MESTIEIR, 1990, p. 79),
e, como resultado das pressões resultantes das ideias libertárias do século
XVIII, a lei de 5 de março de 1870 passou a reconhecer que a “[...] tortura
cahira em desudete [...]” (SIQUEIRA, 1932, p. 6) e que a pena de morte só
deveria ser aplicada no caso da prática dos crimes mais atrozes.
2. DAS ORDENAÇÕES ÀS CODIFICAÇÕES: O PRINCÍPIO DE
UMA CONSTRUÇÃO PENAL PRÓPRIA
Após as ordenações e atendendo ao mando constitucional, em maio
de 1827 e em agosto de 1827, Bernardo Pereira de Vasconcelos e Clemente
Pereira apresentaram, respectivamente, dois projetos de Códigos Penais.
Foram eles submetidos a uma comissão mista que, basicamente, usou
parte de ambos projetos para a confecção de um terceiro, e, em outubro
de 1830, após o trâmite legal, aprovado pelas comissões competentes, foi
remetido ao Senado, que o aprova em 16 de dezembro de 1830, sendo sancionado no mesmo ano e publicado em 8 de janeiro de 1831 (SIQUEIRA,
1932, p.5). No novo diploma, as penas de morte foram excluídas dos crimes políticos por maioria, embora continuassem sendo aplicáveis, em seu
grau máximo, nos casos de homicídio, latrocínio e insurreição. A abolição
das penas capitais, ao contrário do que possa parecer, não se tratou efetivamente de um avanço tão significativo quanto parece à primeira vista.
O interesse na defesa de interesses de determinados seguimentos sociais,
ora protegendo os políticos contra a pena capital, ora mantendo-a contra
escravos insurgentes, fica nas entrelinhas da norma.
Nilo Batista afirma que agindo dessa maneira seguimos um caminho oposto ao que propôs Beccaria. No Dos delitos e das penas, Beccaria
afirma que a pena de morte só deve ser aplicada no caso de haver a pos-
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sibilidade de o indivíduo provocar uma revolução com a finalidade de
subverter o Estado. A finalidade de optar-se pelo banimento da pena de
morte dos crimes políticos reside na ideia de que os crimes políticos “[...]
poderiam ter como autores os parlamentares e seus colegas dos estratos
sociais dominantes” (BATISTA, 2004, p. 75). Por outro lado, homicídio,
latrocínio e outros puníveis com a morte6, claramente destinados a camadas vulneráveis ao sistema penal de então, seriam capazes de, nas palavras
de Lino Coutinho, “assegurar nossa existência contra os escravos”, e do
deputado Paula e Souza que completa a afirmativa, alegando que só “o
terror da pena de morte fará conter essa gente imoral nos seus limites”
(BATISTA, 2004, p. 75).
Na verdade, o Código de 1830 nasce marcado pela contradição entre os ideais liberais do Iluminismo da Revolução Francesa e a política
econômica escravagista, que exigia penas corporais como mecanismo de
contenção dos escravos. Mostra claras e fortes influências do Iluminismo
Penal, essencialmente utilitarista7 e, consequentemente, de caráter prevencionista. Isso porque a Independência do Brasil, ao contrário da Revolução Francesa8, resumiu-se à transferência de poderes dentro de uma
mesma classe, composta por proprietários de terras, senhores de engenho e letrados (CERQUEIRA, 1997, p. 23). Nesse panorama, afirma Nilo
Batista, ocorre a substituição “[...] não por algo melhor, mas certamente
por algo diferente”, em que o “[...] encarceramento viria ser a pena por
excelência do capitalismo industrial, e se isso não entrasse pelos olhos nas
afinidades arquitetônicas da fábrica e da prisão, bastaria pensar no controle social penal do proletariado, no adestramento penal de seu exército
de reserva e na criminalização da vadiagem [...]” (BATISTA, 2004, p. 109).
As penas eram distribuídas de forma desigual entre os escravos e o
proletariado, e, apesar de abolida na Constituição de 1824, a pena de açoite continuava vigente no que dizia respeito aos escravos, também sendo
privativas destes as penas de morte, galés e açoites (BATISTA, 2004, p.
110).
Podemos ver no Código o rosto dos estamentos9, uma vez que acompanha a evolução da sociedade, tendo o Direito Penal como suporte de
dominação. Segundo Galdino, várias alterações eram reclamadas em virtude de necessidades sociais, como mecanismos de proteção de interesses
dos “donos do poder”: como em 1835, sanções diferenciadas a escravos
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que matam ou ferem seus senhores; em 1850, repressão a tráfico de escravos africanos; em 1850, penas ligadas ao apossamento e danos a terras
devolutas ou alheias; e, em 1851, repressão ao exercício ilegal da medicina
e polícia sanitária.
O Código de 1830 sobrevive em um momento político e econômico de extrema delicadeza. A inflação de 1850 é alta, sendo grave a crise
econômica. Faoro afirma que “o último quartel o século XVIII denuncia
uma crise e revela uma mudança de rumo. A exportação cairá, em termos
absolutos e em termos per capita, por efeitos apenas não atribuíveis ao
esgotamento das minas”. Acrescenta que “ao colapso da produção do ouro
se associa a baixa das exportações do açúcar, atingindo o ponto mais baixo
dos dois séculos anteriores”. (FAORO, 2001, p. 290), e o chamado pequeno
encilhamento, a guerra do Paraguai e a monocultura cafeeira trouxeram
um esgotamento econômico. Além disso, os empréstimos externos e nenhuma renovação de fontes produtivas agravam o problema.
Enquanto isso, o Estado se apresenta empregador por excelência,
como resultado do mercado comum em crise, onerado que era pelo escravismo e pela servidão (BASTOS, 1949, passim).
Pouco depois, em 1870, a população passa a interessar-se pelo problema servil, pelos movimentos abolicionistas mundo afora e pela brilhante participação dos negros na guerra do Paraguai, levando ao sucesso
do movimento abolicionista, o que subvertia profundamente a lógica em
que se fundava boa parte do diploma penal de 1830. Como prenúncio da
reforma geral de 1888, resultante da abolição da escravatura, temos uma
significativa alteração da estrutura punitiva iniciada em 1886, com a revogação do açoite.
Novas mudanças no panorama social se fazem sentir a partir da segunda metade do século XIX, quando se pode admitir a presença e constatar um crescimento acelerado da classe média, que passa a participar
de forma notável na política. Aumenta-se, sensivelmente, o número de
profissionais liberais, militares profissionais, religiosos intelectuais, crescendo sobremaneira a atividade estudantil (AGUIAR, 1973, p. 31).
O final do século XIX é marcado no Brasil pelo conflito entre as
ideias liberais e as elites escravagistas e agrárias, enquanto se assiste ao
surgimento da vida e da atividade urbana, tendo como pano de fundo uma
guerra entre o comércio exterior (fortíssimo) e o interior (incipiente). En-
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quanto o instrumento de força da classe senhorial era a guarda nacional, o
exército era, ao contrário, a carreira dos desafortunados, predominante em
determinadas camadas da classe média. Marcelo Cerqueira afirma que o
liberalismo do século XX serviu apenas aos interesses da elite, principalmente pela manutenção da escravidão. (CERQUEIRA, 1997, p. 111).
Assim, padres, militares, funcionários e pequenos comerciantes
formam o nicho de surgimento e de defesa de novas ideias libertárias, e,
como resultado disso, nota-se paralelamente uma grande demanda pelos
serviços públicos, educação, crédito, transportes, formação profissional e
financiamento industrial, assuntos “[...] para os quais o Governo imperial,
ainda fortemente influenciado pelos homens ligados aos interesses agrários e escravagistas, nem sempre tinha sensibilidade” (AGUIAR, 1973, p.
33).
Fica clara a existência de um choque entre as novas forças mencionadas e o modelo do império, reeditado nos princípios da república. A
população do Rio de Janeiro e dos demais centros urbanos, em virtude
do apogeu da cafeicultura, que levou a um alto índice de imigração, e sua
subsequente crise, trazendo um aumento progressivo do desemprego, paralelamente já não se assujeitava à vida rural (AGUIAR, 1973, pp. 33-4).
O novo rosto do poder, vindo da urbe, torna-se mais bem delineado
a cada momento que passa, enquanto a Corte, no Rio de Janeiro, passa por
(mais) uma grave crise, a de libertar-se do período colonial, sem, contudo,
pôr fim ao regime monárquico, em uma sociedade extremamente desigual, formada por colonos, e a uma aristocracia constituída basicamente
pela burocracia estatal. “O eixo da política era o mesmo, secularmente
fundido: o reino deveria servir à camada dominante, ao seu desfrute e
gozo. Os fidalgos ganharam pensões, acesso aos postos superiores os oficiais da armada e do exército, empregos e benefícios os civis e eclesiásticos” (FAORO, 2001, p. 289). Isso durante um período em que a economia migra de um sistema extrativista puro e simples para um capitalismo
pseudoliberal, que buscava uma emancipação econômica sui generis10.
O Estado, ainda monárquico, vê a permanente penúria em que se
encontram as finanças públicas e, ausentes novas fontes de riquezas, restringe-se ao velho regime fiscal da colônia, um tanto escoimado pelo seu
excessivo atropelo e bisantinismo (AGUIAR, 1973, p. 39). Os direitos sobre
as importações geravam cerca de 50% da receita geral, e lutas civis e catás-
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trofes justificavam o permanente déficit. Em 1887, juntamente com o café
(FAORO, 2001, p. 281), surge uma nova aristocracia, que faz iniciar o desmoronamento que amparava o império, deslocando o centro da atividade
econômica do Nordeste para o Sul.
Tendo em vista a situação crítica do império, a república é proclamada em 15 de novembro de 1889, com uma “[...] generalizada pressão no
sentido de criarem-se os instrumentos desenvolvimentistas que o país demandava, sobretudo nas novas classes em ascensão, desejosas de riquezas,
bem-estar e prestígio social” (AGUIAR, 1973, p. 39).
3. O CÓDIGO DE 1890 E O ARREMEDO DE UMA REPÚBLICA:
OS INIMIGOS ÉRAMOS NÓS
O Código de 1830 vigorou até 1890, até ser substituído pelo Código
Penal promulgado pelo Decreto n.° 847, de 11 de outubro de 1890. Nasce
quase sem vida, sob as afirmações que “[...] não só uma simples revisão,
mas uma reforma completa da legislação penal, attendendo a situação do
paiz” seria necessária. Em 1911, em relatório como ministro da justiça,
Esmeraldino Bandeira afirma que o código é lacunoso, sem uma unidade
teórica e, ora deficiente, ora excessivo na gradação das penas. As alterações tiveram início antes que o texto completasse um ano (SIQUEIRA,
1932, p. 10).
Interessa-nos, em especial, o fato de que, naquele contexto, apesar de
cercado por discursos liberais, reproduzimos no Código Penal de 1890 o
espírito mercantilizador herdado de Portugal, marcado pela dominação
legal, uma vez que era o retrato de uma “[...] realidade política que separa
a sociedade da organização do poder [...] numa estrutura de predomínio
absoluto das interferências estatais, a realidade jurídica será sempre uma
sombra do poder político, altaneiro, incontestável, ameaçador” (SIQUEIRA, 1932, p. 10).
Faoro afirma, sobre o ideário liberal, que:
“[...] apesar do desdobramento liberal dos séculos XIX e
XX, perdurou na política econômica, quer no setor público,
quer no setor privado. Ainda em 1932 se falou eruditamente,
do ´paradoxal mercantilismo brasileiro´ ativo nas medidas
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administrativas e nas ações de governo, negado nos debates teóricos [...] o mercantilismo opera sob tal constelação,
como agente unificatório e centralizador, versando contra o
disperso e universal mundo da idade média [...]”. FAORO,
2001, p. 80).
O panorama que antecede o Código de 1890 é o de uma república
positivista recém-proclamada, marcada pelo fato de o Direito Penal encontrar na lei sua única fonte de legitimação. Aqui a racionalidade positivista encontra no Direito Penal um mecanismo disposto a sancionar
para controlar a sociedade capitalista industrial que se encontrava ainda
em estágio inicial. A ideia de controle social, nascida do positivismo criminológico, ganha força, e os tipos criminógenos passam a ser o objeto de
vigilância para que se imponha a ordem na sociedade por meio do Direito
Penal.
Naquele momento, em especial os estigmas penais se mostram eficientes sustentáculos de um “[...] discurso racista legitimador da hegemonia, e do positivismo jurídico, que confinava o olhar à articulação lógica
dos parágrafos e incisos. [...] o mito da ressocialização para o trabalho edifica colônias agrícolas e estabelecimentos penais industriais. Finalmente
haviam chegado os tempos modernos” (BATISTA, 2004, p. 112).
O retrato do Brasil, então, é o retrato da república e suas circunstâncias, e em especial no Rio de Janeiro, então Capital Federal, que vive um
clima social tenso e complexo, agravado por uma série de fatores como
inflação, desemprego, marginalização, formação de uma classe dominante
de maneira complexa e intrincada, com militares ascendentes (depois de
um período de extremo desprestígio), escravos recém-libertos e uma migração urbana acentuada. Carvalho afirma, citando o manifesto do centro
socialista aos operários e proletários, de 9 de janeiro de 1899, lançado no
Rio de Janeiro, que enquanto o império viveu sob o domínio dos senhores
de escravos a república vive em torno de sindicatos políticos e industriais,
em uma perigosa plutocracia, tão nociva quanto a antiga aristocracia.
(CARVALHO, 1991. p. 56).
Os centros urbanos mostram-se eficientes na empreita de excluir
aqueles que não fazem parte da sociedade e que se aglomeram, sem muita
perspectiva de crescimento. Apesar disso, pouco antes da Proclamação
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da República, que antecede o Código Penal de 1890, o enfraquecimento
das monoculturas, o urbanotropismo e o desgaste do regime monárquico
pedem um novo tipo de Estado emergente.
A república, assim, para se sustentar, precisava contar, mesmo que
de forma aparente, com o respaldo e a participação popular, nos moldes
da Revolução Francesa. Em suma, era importante que o povo, mesmo que
formalmente, protagonizasse um papel de relevo no novo regime, para
dar-lhe credibilidade, mas não havia o menor interesse que houvesse uma
efetiva participação popular na deliberação do futuro da república.
Era necessário um novo regime que proporcionasse a inclusão da
grande massa, agora ocupando as cidades, que se acumulava em torno
da miséria repartida entre muitos. Na verdade, as mudanças que “[...] vinham fermentando durante os últimos anos do império e que culminaram
na abolição da escravatura e na proclamação da república [...]” (CARVALHO, 1991. p. 12 e ss.) geraram um período conturbado nos centros urbanos em fase de formação.
A época era turbulenta e as transformações [...] “de natureza econômica, social, política e cultural, que gestavam há algum tempo, precipitaram-se com a mudança de regime [...]” (CARVALHO, 1991, p. 15).
Tal agitação durou a primeira década da Proclamação da República e deu
contornos claros ao Direito Penal que nasce quase ao mesmo tempo.
A população urbana ganha rapidamente um grande volume de desempregados (horda de desempregados, segundo o embaixador português
à época) e de subempregados, com a abolição da escravatura. Somando-se
a isso, o crescimento populacional dos novos pobres dava ao Rio de Janeiro a fama de ser uma cidade “[...] cheia de gatunos e malfeitores de toda
espécie” (CARVALHO, 1991, p. 18).
E assim vão se formando os estigmas que constroem a imagem de
uma população excluída pela falta de educação, preparo, formação de
qualquer tipo, rejeitada por ser composta do que se poderia comparar
“[...] às classes perigosas ou potencialmente perigosas de que se fala na
primeira metade do século XIX. Eram ladrões, prostitutas, malandros,
desertores do exército, da marinha e dos navios estrangeiros, ciganos, ambulantes, tropeiros, criados, serventes de repartições públicas, ratoeiros,
recebedores de bondes, engraxates, carroceiros, floristas, bicheiros, joga-
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dores, receptadores, pivetes - a palavra já existia (CARVALHO, 1991, p.
18).
O retrato da marginália, de que a sociedade de bem, proprietária da
república, deveria se defender está se formando. Também foi um período
marcado por especulações financeiras e inflação, e somava-se a isso o fato
de os militares buscarem o prestígio perdido e do qual sentiam falta, por
haverem “[...] provado o poder que desde o início da regência lhes fugira
das mãos”11. Murilo de Carvalho procura deixar claro que o vínculo entre
militares e civis se dava com certa facilidade, já que seus interesses não se
alinhavam aos do grande comércio e da grande agricultura. Nesse meio
tempo, os operários e os pequenos proprietários, empregados e funcionários públicos, detentores de pouco patrimônio, com seus ganhos erodidos
pela inflação, tentavam organizar-se, em constante conspiração. No Brasil,
os militares, ao profissionalizarem-se, como atrativo à carreira, alcançaram de certa forma o status de nobreza, conforme menciona Faoro: “Os
militares ganham status no século XVII, é o meio de se integrar o colono à
ordem metropolitana. A patente embranquece e nobilita: ela está no lugar
da carta de bacharel, no império” (CARVALHO, 1991, p. 223).
Para caracterizar a matriz ideológica do momento, recorremos novamente a Murilo de Carvalho, que afirma não terem sido produzidas na
república correntes ideológicas próprias, embora houvesse sim um abrir
de janelas, permitindo uma mescla de ideias vindas da Europa, “[...] sem
muita preocupação ideológica ou substantiva [...]” (CARVALHO, 1991,
p. 24).
Por outro lado, como reflexo da república, notou-se nas elites uma
sensação geral de liberdade, em especial no que se refere a padrões de honestidade e de moral, uma vez que a saída do velho imperador teria, simbolicamente, significado a emancipação dos filhos, gerando uma sede de
enriquecimento a qualquer custo, para uma pequena elite dominante que
via na república o sinônimo de riqueza. Naquele clima “[...] se deu uma
vitória do espírito do capitalismo desacompanhado da ética protestante”.
Assim, afirma que aqui nasce um capitalismo predatório, fruto típico do
espírito dos bandeirantes quando o que antes era feito com discrição, ou
mesmo escondido para fugir à vigilância dos olhos imperiais, agora podia
ser gritado das janelas ou dos coches, era quase um motivo de orgulho
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pessoal e de prestígio público (CARVALHO, 1991 p. 24). Nesse quadro, as
mulheres se entregavam à prostituição, ao furto ou viviam de esmolas, enquanto os homens tornavam-se vendilhões de peixes, hortaliças ou faziam-se mascates de bugigangas. Pinto de Aguiar faz questão de deixar claro
que, no contexto precário então estabelecido, “a estrutura econômica não
oferecia à massa do povo perspectivas de progresso material e cultural,
pois além de iletrada, permanecia atrasada em seus meios e processos de
trabalho”.
Era, então, o Brasil um “país de baixo consumo, de escassa produtividade no trabalho, de renda mal distribuída, destituído de possibilidades
de acúmulo de capital, pobre de recursos técnicos e científicos, cujos rumos da economia eram decididos no mais das vezes pelos países ricos de
poupança e de técnica, através de seus banqueiros e investidores” (CARVALHO, 1991, p. 52).
O direito, então, já com o velado interesse de dominação/manutenção do poder, dava as mãos à medicina social. Batista afirma que o saber
médico e o saber jurídico se uniram, mesmo sob a forma mais tosca de
gestão policial urbana, tendo no paradigma etiológico seu apogeu. (BATISTA, 2004, p. 12), e que, assim, buscava vincular o homem delinquente
a doenças, mais especificamente às ligadas às camadas desfavorecidas da
sociedade, como se o crime fosse resultado de um mal contagioso, estigma que marca a revolta da vacina, evento cercado de demonstrações de
força e superioridade moral da elite republicana. Nilo Batista afirma que
“o positivismo criminológico, tanto quanto a política criminal acoplada às
suas premissas, produzia um discurso estratégico para aquela conjuntura,
no qual a perdida inferioridade jurídica, inerente às dominações escravagistas, era substituída por uma inferioridade biológica, de base racial”.
Assim, sob tal perspectiva, afirmamos que se construiu um Direito
Penal, que funciona como freio regulador estamental, cumprindo a tarefa
de assegurar o exercício de poder – ilegítimo (FAORO, 2001, p. 62), com
base no conceito de positivismo legalista da absoluta correspondência da
lei ao direito. Tal direito anda paralelo à forma de se exercer o domínio patrimonialista do Estado, emparelhando-se ao movimento dominante (no
sentido de ser o que exerce um grau considerável de domínio na administração), seja ele o extrativismo, o escravagismo, a pecuária, o mercantilismo etc., assujeitando os que não participam das elites. Faoro lembra
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que “o governo, o efetivo comando da sociedade, não se determina pela
maioria, mas pela minoria que, a pretexto de representar o povo, o controla, deturpa e sufoca”. (FAORO, 2001, p. 109).
O Código de 1890 mostra um direito ligado à teoria causal da ação,
que, se não claramente assumida, era vista em apenas dois artigos, mas
recebia a influência de Von Liszt e dos juízes, e, principalmente, da racionalidade vigente, resultante do renascimento científico, que pretendia encontrar no mundo um sistema explicado mediante relações físico-causais.
Possuía, ainda, clara orientação preventivista, pelo então desprestígio da
ideia de qualquer função metafísica da pena (BATISTA, 2004, p. 13).
De fato, podemos afirmar que, apesar de um Direito Penal com princípios iluministas concretizados, como da reserva legal e outros de índole
liberal, nada foi feito no sentido de se estudar a razão punitiva.
É importante deixar claro que o conceito iluminista de crime se
encontra na mundividência da época: contratualismo, individualismo,
racionalismo, utilitarismo, legalismo-garantismo, codificação e secularização (CUNHA, 1995, p. 32); e a partir daí temos a base do conceito
de bem jurídico, que apesar de atribuído a Birnbaun, segundo Maria da
Conceição, encontra quem entenda que suas raízes estariam no iluminismo criminal como mecanismo de reação ao arbítrio até então instalado
(CUNHA, 1995, p. 30).
4. O NOVO (?) CÓDIGO DE 1940: UMA SOBREVIVÊNCIA A
DURAS CUSTAS
Na verdade, as contradições do Código Penal de 1940 têm início antes mesmo de sua criação. O debate causalismo/finalismo antecede seu
surgimento, enquanto questões como a violência do sistema, suas idiossincrasias e seu manifesto maniqueísmo, adotando a filosofia dos valores,
são deixados de lado. O diploma penal abandona Von Liszt, fixando-se na
vertente finalista de Welzel. É bem verdade que o modelo causal não foi
descartado de todo, havendo a necessidade de que os fins sejam previamente representados pelo sujeito. (BATISTA, 2004, p. 17).
Enquanto a república, com uma nova roupagem feita do mesmo velho tecido social, aglutinando diferentes nos centros urbanos, com palavras de ordem nascidas de um sentimento de necessidade do novo sem
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que se compreendesse o que ele de fato seria, talvez ofuscado ainda pelas
luzes da Revolução Francesa, promovia ideais de igualdade, até porque
“[...] o positivismo criminológico converteu rapidamente o feitor e o capitão do mato num médico e num inspetor de polícia, capazes de descrever
e controlar as obras da inferioridade biológica e da degenerescência”.
A Constituição Federal, outorgada por Getúlio Vargas, mostrava
bem a que veio, desde seu preâmbulo:
Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz
política e social, profundamente perturbada por conhecidos
fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos
dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação
de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a
Nação sob a funesta iminência da guerra civil;
Atendendo ao Estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais
profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente; Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não
dispunha, o Estado de meios normais de preservação e de
defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo;
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da
opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da
rapidez com que se vem processando a decomposição das
nossas instituições civis e políticas;
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua
honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um
regime de paz política e social, as condições necessárias à sua
segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em
todo o País.12
O Código Penal de 1940 nasce em um período de restrições de liberdades e, antes de ser alterado pelo modelo de Estado instalado em 1946,
sofre o golpe que lhe reforça o espírito sob o qual foi concebido: o de restrição de liberdades em função do Estado como fim.
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Assim, o Estado liberal, proposto em 1946, sobrevive apenas formalmente a partir de 1964, já que o corpo da Constituição se altera a cada
ato institucional que a esquartejam, nas palavras de Marcelo Cerqueira,
mantendo a representatividade popular por meio de um congresso, sem
imunidades, com governadores e alguns prefeitos eleitos de forma indireta, tudo em nome da necessidade de se preservar uma aparente legalidade
em um Estado regulado quase somente por decretos leis.
Coroando o período ditatorial, em 13 de dezembro de 1968, o ato
institucional número 5 acaba nos levando definitivamente rumo ao terror,
pois “a `linha dura´ iria assumir o controle do poder político e mesmo a
Carta autoritária de 1967 seria intolerável” (CERQUEIRA, 1997, p. 133).
Apesar do novo modelo de Estado posto em 1988, (quase) nenhuma
alteração dele resultante se fez sentir no antigo Código Penal, construído
e mantido em um regime ditatorial, do qual não aparenta libertar-se tão
cedo. É verdade que acostumados a um Estado censor, protetor, paternalista, encarregado de decidir pela população o que é certo e o que é errado
e, principalmente, construído essencialmente sob o paradigma positivista
que se sustenta pelo binômio “ordem e progresso”, ordem esta mantida a
qualquer custo.
Acostumados a eleger com facilidade inimigos do Estado (e inimigos
nossos, por consequência) em qualquer canto, a rotulação e a criação de
estereótipos que sempre foram úteis aos fins do Estado, e que não coincidem necessariamente com os nossos, funcionam com perfeição em um
sistema penal destinado à manutenção pretensamente definitiva dos militares no poder.
O regime de exceção acaba transacionando bem com a tendência à
hiperpenalização do risco, da moral e do perigo, inimigos clássicos da ditadura e que deveriam se perder no Estado democrático de direito, plural
por natureza.
O positivismo mostra-se marcante na formação de nosso sistema
criminal13, como exemplo, podemos citar o fato de haver, “[...] na escola
de Polícia que se fundava no Rio de Janeiro da segunda década do século
XX, uma disciplina chamada História Natural dos Malfeitores”. Tal proposta pedagógica pode-se relacionar diretamente àquelas páginas dos livros positivistas, contendo uma galeria de fotos de pobres criminalizados,
aturdidos e atemorizados (BATISTA, 2004, p. 75).
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O Brasil, com o processo revolucionário ditatorial em processo de
justificação e de manutenção, possui um Direito Penal nascido do penalismo ilustrado, marcado por uma “[...] arrogância preventivista que
dessubstancializa o bem jurídico para lançar a rede de malhas finas do
perigo presumido [...]” (BATISTA, 2004, p. 71). A violência contra determinados grupos marginais14 estende-se a outros, então, protegidos pelo
sistema vigente. Como exemplo, citamos Nilo Batista, quando menciona
uso rotineiro da tortura contra desfavorecidos até então, que se estende à
classe média, da qual surgiam, com certa constância, movimentos contra a ditadura militar. Nilo Batista faz ainda acrescentar: “[...] na segunda
metade do século XX, a uma espécie de militância crítica que, recorrendo
freqüentemente ao pensamento ilustrado como salvo-conduto de selo de
liberdade, aprofundaria a compreensão das opressões penais contextualizadas em sociedades de classes” (BATISTA, 2004, p. 71).
Ora: o endereço do Direito Penal (ainda) é certo e sua clientela seleta, composta por sacoleiras, camelôs, prostitutas, apontadores de jogo
do bicho, e apesar disso ainda se mostra ineficiente e incapaz de alterar o
mundo concreto, ou talvez simplesmente pretenda, por meio de premissas
(ainda) de natureza etiológica (por mais que rejeitemos sua existência),
“[...] reforçar o sistema (e não mudá-lo) ou na satisfação de expectativas
da classe média15, que não quer ver a miséria por perto?” (BATISTA, 2004,
p. 20).
Na década de 1970, parte da doutrina do Direito Penal assume uma
nova perspectiva crítica, abandonando suas vertentes etiológicas e resgatando a criminologia, em sua vertente crítica, que passa a “[...] investigar
o complexo fenômeno da criminalização e dos aparatos de poder que a
realizam” (BATISTA, 2004, p. 20). O controle da criminalidade passa a ser
visto de outro modo, principalmente na América Latina, onde é guiado
por ideologias de manutenção de controle social. Acontece que de lá para
cá os discursos se mostram mais distantes da prática e da crítica penal,
com a promoção midiadita do rosto do malfeitor e da necessidade de “respostas” por parte do estado sancionado a todo o custo.
5. CONCLUSÕES - OS NOVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS E O ABISMO PRÁTICO: SEMPRE MAIS DO MESMO
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Se mudamos, quem somos? Se não mudamos, quem deveríamos ser?
Como afirma Ferreira da Cunha, em Constituição e crime, “não é nosso
objetivo pesquisas historiográficas, criminologia, difíceis polêmicas juspositivistas e jusnaturalistas e suas multímodas correntes [...] e sim do
problema do crime (do que deve ser definido como tal) à luz da Constituição”.
A Constituição está apta a orientar o legislador penal na escolha
dos fatos a criminalizar. Deve-se perguntar, porém, se existe essa função
orientadora por parte da Constituição Federal no sentido de criminalizar,
descriminalizar e dosar penas, criando um horizonte que regule a tensão
entre a contenção e a liberdade?
Acontece que é no tipo de Estado, refletindo a racionalidade da
Constituição que o molda, que encontramos os princípios e critérios de
criminalização e de descriminalização, e propomos isso mediante uma
reconciliação com um Direito Penal, construído sobre os pilares do bem
jurídico penal constitucionalmente adequado.
Só se compreende a Constituição quando: 1 – a confrontamos com
a sociedade para a qual é dirigida, 2 – examinamos os mecanismos de
resgate de promessas incumpridas da modernidade, 3 – constatamos que
os direitos fundamentais foram inseridos em seu texto porque a maioria
da população não os possui, 4 – verificamos que ela retrata a ineficácia
(concretude de tais promessas), 5 – percebemos que ela é mais do que um
documento que estabelece direitos, pois denuncia seu descumprimento,
6 – observamos que ela estabelece um novo dever ser -até porque sucede
outra (STRECK, 2007, p. 290).
Escolhemos o bem jurídico nascido da Constituição, gerado da instalação de um Estado democrático de direito, como norte para se eleger
condutas a serem passíveis de criminalização em um Direito Penal a ser
construído a partir da desconstrução do atual sistema, pela gradativa perda de identidade por que passa.
Nesse sentido, Dolcini afirma que:
nel corso degli anni sessanta in vari paesi europei torna a manifestarsi con forza la spinta verso la riforma, totali o parziali,
del diritto penale. Il debattito sul bene giuridico riconquista
così come principale destinatario il legislatore ... il concetto
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di bene giuridico si repone come fondamento e limite alla
potestà punitiva dello Stato nella configurazione dei reati.
(DOLCINI, 1995. p. 66).
Um direito classista, opressor e destinado à dominação, desgarrado
de princípios legítimos que sirvam de norte para sua formação, tanto no
sentido de criminalizar e descriminalizar condutas como no de valorar
adequadamente os bens jurídicos ofendidos para que se tenha uma pena
adequada à gravidade da conduta frente aos valores constitucionalmente
protegidos.
Além disso, a partir de uma delimitação de horizontes que passam a
regular a tensão entre a contenção e a liberdade (BATISTA, 2004, p. 30) ou nas palavras de Streck: fazer sobreviver à tensão criada pela necessidade do gozo social e seu controle, sem cair no domínio tirânico, impõem-se
a criminalização e seus limites bem como determinam-se impedimentos
de criminalização e adequação do como e quanto punir, que nasce do fim
do Direito Penal, que é em última análise o que define o fim da pena, de
acordo com o tipo de Estado moldado pela Constituição Federal.
Dissociados de nosso tempo e preso às amarras históricas de um
passado linearmente desenhado, qualquer modelo jurídico perde, assim,
o contato com os horizontes16 e, consequentemente, com a legitimidade.
Os parâmetros de valor devem ser (re)conhecidos como horizontes autênticos, em Gadamer, e a partir de tal reconhecimento devem ser trabalhados como parâmetros válidos para que o ser-no-mundo conheça e
seja conhecido na esfera social. Em especial, referimo-nos a um universo
jurídico e, diante de tal especificidade, precisamos delimitar com clareza
aquilo que nos serve de referência.
na verdade, ao referirmos a característica da essencialidade
para a vida do homem em comunidade (para a sua realização
enquanto ser individual-social), de que um valor se deve revestir, para poder ser considerado bem jurídico, salientámos
sempre o facto da vida humana estar espacio-temporalmente
situada e, assim, afirmámos a historicidade desses valores.
Deste modo, não se podendo encontrar um conceito natural
de crime, válido para todos os tempos e lugares, a determinação dos bens jurídicos-penais terá de ser determinada pelo
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contexto histórico-social de cada comunidade. Terá sempre de se atender às reais condições da sociedade em causa, seu ambiente valorativo, à sua concepção de estado [...]
(CUNHA, 1995, p. 112-2)
Ligando o contexto histórico-social ao conceito de bem jurídico, é
necessário que haja uma ponte (re)conhecida como válida, como autêntica e como condição de possibilidade de se construir um norte penal legítimo de acordo com o Estado (democrático de direito, em nosso caso). Para
Ferreira da Cunha, “tal instrumento mediatizador de um conceito de bem
jurídico com as características apontadas, a generalidade da doutrina actual o tem afirmado, só pode ser a constituição” (CUNHA, 1995, p. 113).
Por outro lado, contra a ideia de que a crise do bem jurídico é real,
e que existe a demanda por novos procedimentos, temos como caminho
quase certo o da adoção de um Direito Penal idealizado na prevenção
geral, instrumento propício para a instalação e a manutenção de Estados
totalitários, em que a proteção de bens justifica a ameaça geral e a privação de liberdades em busca de um fim maior17, aquele para o qual nos
projetamos enquanto civilização a partir da constituição de 1988.
Notes
1 autor
2 Referimo-nos a horizonte no sentido pretendido por Gadamer, que busca no mundo concreto referências usadas para a construção de valores que autenticamente formam uma sociedade em um determinado espaço e tempo, com suas peculiaridades
econômicas, sociais e culturais. Tal resgate tem como finalidade determinar, por meio
de uma análise histórica, desde o princípio até os dias de hoje, a quem serve o sistema
penal adotado no Brasil contemporâneo.
3 Desviado no sentido de escapar às generalizações próprias da racionalidade moderna. Tudo aquilo que escapa às características gerais que o gênero reconhece como
autênticas deve ser corrigido, normalizado, ou seja, trazido para o normal, para o que
a norma preconiza.
4 Faoro, referindo-se a Pedro I, que então mantém a nobreza territorial dominada,
mas não domesticada rosnando ameaças rancorosas.
5 É importante definir burocracia adequadamente, já que por si só não se trata de
termo depreciativo, referindo-se ao pessoal necessário para que os atos de gestão se
realizem, propiciando inclusive segurança e transparência. É claro que, no caso dos
estamentos aqui mencionado, cria-se uma burocracia adequada a um fim próprio, ou
seja, a manutenção deles próprios enquanto instâncias gestoras de poder.
6 É importante lembrar que a insurreição também era punível com a morte. Nilo
Batista observa que, apesar de se tratar de crime claramente de índole política,
manteve-se a punição máxima, como as demais condutas que denomina “crimes de
escravos”, que especialmente após 1835 foram punidos generosamente com a morte.
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7 Jeremy Bentham busca o princípio único, móvel de todas as ações humanas, calcado em um racionalismo exacerbado, até que em 1786, em O panóptico, repensa as
naturezas das penas, reconhecendo que a pena deve ser útil e, consequentemente, proporcional ao mal causado. Assim, todo o sofrimento impingido como forma punitiva,
além do necessário, é injustiça. Como racionalmente a dor não pode gerar prazer, é a
pena única e tão-somente instrumento para que desvios sejam coibidos, na exata medida do mal por eles provocado, daí a injustiça no excesso punitivo.
8 A Revolução Francesa, em última análise, não marca a simples vitória de uma
classe social (burguesia) sobre a nobreza, mas inaugura um novo sistema social europeu.
9 Conceito de Max Weber trabalhado por Faoro e que utilizaremos adiante, conforme mencionado anteriormente.
10 É importante lembrar que a emancipação de que falamos é da colônia, que,
embora tenha agora a sede da monarquia em suas terras, ainda não é Estado livre, nem
econômica, nem politicamente falando.
11 Acrescenta José Murilo que daí vem o fato de julgarem-se salvadores da república.
12 Vale conferir os “apelos” populares e os “imperativos” ligados à ordem social
mencionados no preâmbulo do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968,
que repete os preâmbulos dos atos institucionais 1, de 9 de abril de 1964; 2, de 27 de
outubro de 1965; e 4, de 7 de dezembro de 1966, principalmente considerando a todos
os “[...] fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do Movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram
defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem sua destruição.”
13 Referimo-nos, aqui, ao sistema como um todo, envolvendo todas as agências estatais que atuam diante do fato criminoso, quer criminalização e descriminalização,
prevenção ostensiva, persecução administrativa, judicial ou execução.
14 Lembramos, como mencionado acima várias vezes, o uso da expressão “marginal” com a intenção de transmitir a ideia de estar à margem, como de regra no curso de
todo este trabalho.
15 Apesar da expressão classe média, Nilo Batista deixa claro que existe uma política criminal hegemônica, compartilhada por partidos, lideranças com programas, antagonismos do passado, o que nos dá uma perspectiva de uma pequena massa dominante
heterogênea, que se enquadra na perspectiva dos estamentos de Faoro. Conciliados os
diferentes na proposta da homogeneidade do sistema sancionador, esbarramos em uma
teoria agnóstica da pena, em um movimento contínuo e expansivista, e que bloqueia as
trocas possíveis entre a criminologia e Direito Penal, dando lugar à construção de uma
legitimação das sanções pelo imaginário popular por meio da mídia. Assim, veículos
de informação acabam funcionando como agências criminalizadoras.
16 Trabalharemos com horizontes autênticos e inautênticos no direito, a partir de
Lenio Streck, em sua abordagem de uma hermenêutica filosófica com meio de compreensão e operacionalização do sistema jurídico que tem sua racionalidade firmada no
neoconstitucionalismo do Estado democrático de direito.
17 Quando nos referimos a esse fim maior, falamos na supremacia do Estado (como
fim) sobre o homem (como meio), incompatível com o paradigma do Estado democrático de direito.
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RESUMO:
O presente artigo visa retratar a importância dos
métodos autocompositivos na sociedade contemporânea, tendo em vista que concedem a pessoa a oportunidade de refletir sobre o conflito de interesses e
participar ativamente na solução do mesmo, proporcionando uma verdadeira pacificação social. Dentre os
novos direitos provocados pela complexidade de relações da sociedade de massa e rede, o princípio da dignidade da pessoa humana serve de fundamento para
o Estado Democrático de Direito, gerando, também,
a necessidade de garantir, por meio do acesso à jus-
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tiça, os direitos fundamentais da pessoa. Aborda-se, de forma sucinta, a
origem da sociedade de massa e de rede, bem como algumas das suas
implicações sociais resultando, principalmente, na alienação do ser humano, que por algumas décadas acreditou que o Poder Judiciário fosse o
detentor do monopólio de solução de conflitos.
ABSTRACT:
This article aims at portraying the importance of self-component
methods in contemporary society in order to give the person the opportunity to reflect on the conflict of interest and actively participate in the solution, while providing a true social peace. Among the new rights caused
by the complexity of the relations of mass and network society, the principle of human dignity is the basis of the democratic state, also emphasizing
the need to ensure, through access to justice, the fundamental rights of the
person. It is briefly approached, the origin of mass and network society, as
well as some of the social implications that mainly result in the alienation
of human beings, who believed for decades that the judiciary power was
the holder of the monopoly of conflict resolution.
RESUMEN:
Este artículo tiene como objetivo describir la importancia de los métodos autocompositivos en la sociedad contemporánea, teniendo en cuenta que le dan a la persona la oportunidad de reflexionar sobre el conflicto
de intereses y participar activamente en la solución de la misma, proporcionando una verdadera paz social. Entre los nuevos derechos causados
por la complejidad de la sociedad de masas y de la red de las relaciones,
el principio de la dignidad humana es la base del estado democrático de
derecho, también conduce a la necesidad de garantizar, a través del acceso
a la justicia, los derechos humanos fundamentales. Cubre hasta, en pocas
palabras, el origen de la sociedad de masas y de la red, así como algunas
de sus implicaciones sociales derivadas principalmente de la venta de los
seres humanos, que desde hace unas décadas cree que el poder judicial era
el titular del monopolio la resolución de conflictos.
PALAVRAS-CHAVE:
Acesso à jutiça. Princípio da dignidade da pessoa humana. ADRs.

Argumenta Journal Law n. 22 jan-jul 2015

365

KEYWORDS:
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PALABRAS-CLAVE:
Acceso a la Justicia. Principio de la dignidad humana. ADRs.
INTRODUÇÃO
Os séculos XIX e XX foram marcados pela profunda decadência
axiológica do ser humano, por isso aprouve aos Tratados Internacionais3-4
e Constituições de vários países5-6-7 promover a pessoa como uma pessoa
detentora de dignidade, a fim de que seus direitos naturais, humanos e fundamentais8 fossem respeitados pelo Estado e pelas demais pessoas.
O pós-Segunda Guerra Mundial e fim do Nazifascismo são marcados por vários movimentos em prol da proteção da pessoa tais como o
personalismo ético de Jackes Maritain, defensor do humanismo integral
e colaborador no texto da Declaração Universal de Direitos Humanos de
1948.
Decorrente desses movimentos culturais, sociais e filosóficos nasce
o Estado Democrático de Direito9, no qual a participação da sociedade
é essencial, além de que não visa apenas elencar direitos, mas, também,
garanti-los de forma efetiva com a criação de diversos instrumentos processuais e constitucionais.
Dessa forma, a sociedade passou a buscar no Estado a concretização
de seus direitos fundamentais, tendo em vista o monopólio judicial estatal com a inibição da autotutela – prevista e permitida somente em casos
excepcionais10 – e o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art.
5º, inc. XXXV, CRF/88).
Em meados da década de 50, em vários países, aconteceram movimentos que visavam promover o acesso igualitário ao Poder Judiciário,
denominados por Mauro Capelletti de “ondas”. Eram ações ou programas
estatais que objetivavam dar a todos um tratamento igualitário de acesso
ao Poder Judiciário, tanto econômica quanto tecnicamente.
Essas “ondas” ampliaram o acesso ao Poder Judiciário de forma que,
atualmente, grande parte dos países ocidentais tem, no Poder Judiciário, a
morosidade e o alto custo como características das quais não conseguem
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se desvencilhar em virtude do elevado e infindável número de demandas.
Lamentavelmente, o Poder Judiciário, com sua estrutura, não estava
preparado para a rápida e complexa evolução das relações sociais, menos
ainda para a cultura litigiosa que se instaurou na sociedade, levando as
pessoas a crerem que é dever do Estado dar-lhes solução para todo tipo de
conflito de interesses.
A procura desenfreada pelo Poder Judiciário gerou uma crise mundial nesse setor, a qual inclui, em todo o mundo, a sobrecarga de processos
nos tribunais, a morosidade do processo em fases nevrálgicas, a difícil
efetividade do direito reconhecido, a burocratização dos juízes, a complicação procedimental, o alto custo, etc. O problema da morosidade na
entrega da prestação jurisdicional é assunto da pauta do dia, tanto para os
doutrinadores, quanto para o legislador, bem como para o próprio Poder
Judiciário. Isso tanto é verdade, que o tema é recorrente na doutrina e, por
consequência, nas obras jurídicas, não escapando, também, desse contexto, as decisões judiciais.
Este caminho levou-nos, como sociedade, a uma nova realidade: a
de que a pacificação social não pode ser encarada como um dever único e
exclusivo do Estado, o qual nem sempre consegue proporcionar uma solução efetiva e satisfatória ante a diversidade e complexidade das relações;
ela deve ser proporcionada por um trabalho em conjunto com outros organismos da sociedade. É o que se pretende enfocar nesse estudo, como
objetivo. Esta trajetória tem resultado no retorno aos métodos autocompositivos de solução de conflitos de interesses, que, no ver de processualistas e juristas que se ocupam com o estudo da matéria, é uma das saídas
para o “desafogamento”, o descongestionamento do Poder Judiciário e
para a efetividade do acesso à justiça.
2 O SURGIMENTO DAS SOCIEDADES DE MASSA E DE REDE
E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS
Segundo a antropologia, a sociedade contemporânea caracteriza-se,
principalmente, pela complexidade de suas relações, diferenciando-se das
sociedades simples (primitivas) e antigas (arcaicas), não devendo ser confundida com o próprio Estado, embora seja utilizada muitas vezes como
sinônimo. Assim, os padrões sociais estão intimamente ligados ao Direito,
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pois são eles que ditam as regras de convivência social. É o direito visto,
sob um aspecto sociológico, como forma de ordenamento social. Para os
autores Assis, Kumpel e Serafim: “Os padrões sociais constituem, portanto, modelos de comportamento resultantes do processo de construção da
realidade e modelam ou padronizam as relações que se estabelecem entre
os indivíduos”.11
As mudanças sociais, culturais e econômicas constroem o Direito
conforme o conjunto de regras e de valores adotados pelas pessoas que
compõem determinada sociedade, em determinado momento histórico,
gerando um controle, também jurídico. Desta forma, os sistemas jurídicos
são padrões sociais de comportamento uma vez que incutem nas normas,
princípios e regras jurídicas positivas ou negativas, os valores predominantes na sociedade, os quais devem ser seguidos por todos quando se
vivencia um Estado de Direito.12
As décadas de 1950 e 1990 são marcadas por profundas mudanças
decorrentes dos avanços da indústria e tecnologia, principalmente dos
meios de comunicação, gerando novos direitos e a necessidade de novos
instrumentos para garanti-los e dar-lhes efetividade em uma sociedade de
massa e de rede.
A sociedade de massa origina-se a partir da Segunda Revolução Industrial, ocorrida entre 1850 a 1870, tendo em vista que a mesma provocou a aceleração do processo de urbanização na Europa e nos EUA,
gerando um grande crescimento populacional e das cidades. Dentre os
vários fatores que aceleraram o crescimento urbano e o êxodo rural, Fabiana Scoleso aponta os seguintes13:
a) Melhoria da alimentação: período em que houve uma expansão
mundial das áreas agrícolas, com a mecanização da agricultura e o uso de
fertilizantes, que permitiram ampliar a produtividade do solo. Destaca-se,
também, a criação das indústrias de conservas, que foram decisivas para
assegurar o abastecimento de populações cada vez mais numerosas; as experiências com conservas datam do Século XVIII, mas só no Século XIX
essas experiências chegaram à indústria;
b) Industrialização: foi o principal fator influenciador para o crescimento populacional das cidades, gerando um esvaziamento do campo
para a cidade, uma vez que as pessoas buscavam conforto e oportunidade
de trabalho;
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c) Avanços na área médica: ampliaram-se hospitais infantis e maternidades, assim como ocorreram a implantação de políticas sanitárias e
a descoberta da vacina contra varíola, provocando a queda da mortalidade, principalmente nos países mais ricos;
d) Migrações ultramarinas: entre os anos de 1815 e 1915, aproximadamente 35 milhões de pessoas deixaram a Europa para tentar a vida
além-mar;
e) Formação do mercado: o crescimento populacional e urbano
aliado ao aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores permitiu que
indústrias de bens de consumo ampliassem sua produção.
Ocorre que o grande desenvolvimento das indústrias e o aumento da
competitividade gerou a redução dos lucros para os detentores do poder
econômico, que levados pela ambição e desejosos de aumentar a mais-valia, passaram a adotar várias estratégias para aumento dos lucros, as quais
provocaram profundas consequências e alterações sociais.
Dentre as estratégias mais utilizadas pelos detentores do poder econômico, Joselita Matos Damasceno, destaca14:
a) substituição da mão de obra masculina pela feminina e infantil,
utilizando-se crianças com idades inferiores a oito anos, a troco muitas
vezes de alojamento e comida;
b) as máquinas passaram a ser utilizadas amplamente, ocasionando
um gradativo aperfeiçoamento técnico e a exclusão do mercado de trabalho dos inaptos;
c) com a finalidade de aumentar a produtividade, pagava-se tão pouco ao operário que o mesmo via-se obrigado a trabalhar durante toda a
semana para obter uma renda mínima para a sobrevivência, em condições
precárias de trabalho, com jornadas médias de 14 horas por dia e que,
dependendo da época do ano, poderiam se estender até 19 horas. E sem
quaisquer direitos trabalhistas;
d) criaram-se as workhouses, que eram “casas de trabalho”. Trata-se
de um local público para onde eram encaminhados os desempregados
que ficavam confinados à espera de trabalho. Essas pessoas eram disponibilizadas para os industriais como uma mão de obra baratíssima.
No final do Século XIX, estudiosos como M. Defleur e Sandra Ball-Rokeach definiram a sociedade de massas como:
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O relacionamento existente entre indivíduos e a ordem social que os rodeia, na qual: 1) os indivíduos são considerados
numa situação de isolamento psicológico uns dos outros; 2)
diz-se predominar a impessoalidade em suas interações com
outros; 3) são considerados isentos das exigências de obrigações sociais informais forçosas.15
Hannah Arendt aborda a respeito da alienação do Homem moderno com relação ao mundo e situação do homem componente da grande
massa, expropriada da proteção da família e de seus bens, como o fazedor,
fabricante:
A grandeza da descoberta de Max Weber quanto às origens
do capitalismo reside precisamente em sua demonstração de
que é possível haver enorme atividade, estritamente mundana, sem que haja grande preocupação ou satisfação com o
mundo, atividade cuja motivação mais profunda é, ao contrário, a preocupação e o cuidado com o ego. O que distingue
a era moderna é a alienação em relação ao mundo e não,
como pensava Marx, a alienação com relação ao ego.16
[...]
O fato de que a moderna alienação do mundo foi suficientemente radical para estender-se até mesmo à mais mundana
das atividades humanas, ao trabalho e a reificação, à fabricação de coisas e a construção do mundo, distingue as atitudes
e avaliações modernas ainda mais nitidamente daquelas da
tradição que a mera inversão de posições entre a contemplação e a ação, entre a atividade de pensar e a atividade de
agir, parece indicar. O rompimento com a contemplação foi
consumado não com a promoção do homem fabricante à
posição antes ocupada pelo homem contemplativo, mas com
a introdução do conceito de processo na atividade da fabricação.17
Assim, grande parte da população que migrou para as cidades passou a trabalhar nas indústrias e a viver em condições precárias, trabalhando muito, ganhando o mínimo para sua subsistência e sonhando em
consumir o produto que produzia, nada tendo de direitos sociais18, apenas
a liberdade, direito fundamental nos Estados Liberais, e aqui, a liberdade
para fabricar e aos grandes detentores do capital a liberdade de acumular
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riquezas e explorar o pobre.
Celso Lafer, ao estudar a obra A condição Humana, de Hannah
Arendt, extrai preciosos esclarecimentos sobre as implicações políticas do
mundo moderno, as quais levam a pessoa a uma alienação e fragilidade
política:
Pois bem: o que é que Hannah Arendt estava tentando compreender em The Human Condition, dos problemas por ela
suscitados em The Origins of Totalitarianism? As origens do
isolamento e do desenraizamento, sem os quais não se instaura o totalitarismo, entendido como uma nova forma de
governo e dominação, baseado na organização burocrática
de massas, no terror e na ideologia.
O isolamento destrói a capacidade política, a faculdade de
agir. É aquele <<impasse no qual os homens se veem quando
a esfera política de suas vidas, onde agem em conjunto na
realização de um interesse comum é destruído.>> O isolamento, que é a base de toda tirania, não atinge, no entanto,
a esfera privada. O inédito, no totalitarismo, dada a ubiquidade de seu processo de dominação, é que exige também o
desenraizamento, que desagrega a vida privada e destrói as
ramificações sociais. << Não ter raízes significa não ter no
mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros; ser
suplérfluo significa não pertencer ao mundo de forma alguma. Esta conjugação de isolamento, destruidor das capacidades políticas, e desenraizamento, destruidor das capacidades
de relacionamento social, que permite a dominação totalitária, se produz quando: << O homem isolado, que perdeu
seu lugar no terreno político da ação, é também abandonado
pelo mundo das coisas, quando já não é reconhecido como
homo faber, mas tratado como animal laborans, cujo necessário << metabolismo com a natureza>> não é do interesse
de ninguém.19
A partir da década de 1990, as novas tecnologias de comunicação
transformaram a forma de comunicação da sociedade de massas, principalmente, pela propagação da internet para a população em geral, deixando de ser instrumento exclusivo do exército americano. Joselita Damasceno Matos comenta que a comunicação segmentada da sociedade
de rede tem a particularidade de atingir um número menor de pessoas, se
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comparado aos meios de comunicação da sociedade de massa, contudo,
atinge grupos de pessoas mais específicos. A internet estabelece a conectividade dos indivíduos, sendo um meio que, ao mesmo tempo, propõe o
distanciamento físico, mas, também, a proximidade subjetiva e a mobilidade das pessoas.20
Segundo Pierre Lévy, citado por Joselita Damasceno Matos, a “raça
humana está se tornando um superorganismo a construir sua unidade
através do ciberespaço” (LÉVY, 2000/p. 59). Ainda, segundo o filósofo, “o
ciberespaço – que é o espaço de comunicação aberto pela interconexão
global de computadores – ocasiona uma nova configuração de larga escala
de comunicação ‘muitos para muitos”.21
Nessa sociedade, o indivíduo não precisa locomover-se para manter
contato com o mundo, tornando o contato presencial cada vez mais raro.
É por intermédio da Rede que o indivíduo se movimenta, busca e mantém
relacionamentos, uma vez que procura por um ambiente que lhe seja interessante; ali, troca informações, conhecimentos e mantém uma base de
uma sociedade segmentada. Observa-se, contudo, que o ser humano inserido no seu nicho, seja um blog, rede social – Orkut, Facebook, MySpace,
Twitter – continuará inserido na massa, pois todos esses nichos formam
a sociedade.22
Desta forma, não há tanta necessidade de contato físico e muito menos com a realidade, fazendo com que a pessoa vá perdendo a noção do
tempo real e se torne desejoso de consumir tudo o que puder, no menor
tempo possível; é um mundo onde tudo é descartável: até mesmo o ser
humano. Nesta sociedade, pode-se dizer que a informação chega ao indivíduo em tempo real e atinge um número imenso de pessoas, as quais,
logo passam a interagir, dando suas opiniões e contribuições – positivas
ou não – para o desenvolvimento pacífico das relações sociais.
Cumpre ressaltar que os valores se inverteram a tal ponto que se tornou necessário conter a ação humana contra a autodestruição, e, neste
aspecto, o Direito tem papel fundamental, agindo conjuntamente com a
Filosofia, Sociologia, Biologia e outras áreas que estudam o ser humano,
seu comportamento e o ambiente em que vive.
Assis, Kumpel e Serafim ressaltam a importância da Sociologia para
o Direito, especialmente quanto à estrutura social, a cultura e as instituições sociais, e destacam o entendimento de Niklas Luhmann, a saber:
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“Para Niklas Luhmann (1985), o Direito (normas) funciona como um mecanismo que neutraliza a contingência das
ações individuais, permitindo que cada ser humano possa
esperar, com um mínimo de garantia, o comportamento do
outro e vice-versa. Para superar as contingencias que afetam
as expectativas das partes, são estabelecidas normas que darão às partes as garantias requeridas. As normas, entretanto,
só garantem as expectativas, não o comportamento. (...) O
Direito, na medida em que garante as expectativas sociais
contra a contingência a que estão sujeitas, aparece como uma
estrutura do sistema social que confere congruência à generalização das expectativas comportamentais”.23
Assim, a Sociologia tem contribuído para a melhoria do sistema jurídico, indicando as áreas de conflito de interesses e as necessidades de
mudança social e estratificação social, pois quando a padronização das
condutas ou o Direito são usados como instrumentos de gestão governamental, evitam-se relações conflituosas em larga escala.24
3 O PERSONALISMO ÉTICO
Muitos filósofos e pensadores lutaram contra a realidade cultural,
moral e social que vinha sendo instaurada pela sociedade de massa e, logo
após a crise de 1929, iniciaram-se movimentos em oposição ao absolutismo, a objetivação do ser humano, a desigualdade social e o abuso de
poder.
Além de pensadores como Hannah Arendt, já citada, o movimento
filosófico do personalismo teve como principal meio de difusão a Revista
Sprit, fundada por Emmanuel Monier em 1932, na qual os filósofos mais
representativos na França, como G. Izard, P; Ricoeur, N. Berdjaev, J. Maritain, E. Mounier, M. Nedoncelle entre outros, publicavam suas teses. O
fundamento do personalismo estava pautado na ideia de pessoa, considerada em sua não objetivação, inviolabilidade, criatividade, liberdade e
responsabilidade – era a visão de uma pessoa encarnada em um corpo,
situada na história e constitutivamente comunitária.25
Emmanuel Mounier nasceu em 1905, em Grenoble, e faleceu em
1950, em Paris, após um infarto. Para o filósofo, o fim da crise de 1929
retratou não somente a crise econômica, mas, também, moral que vivia a
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sociedade, gerando inquietações e angústias a ponto de levar muitos indivíduos a cometerem suicídio. Para Emmanuel Mounier, a pessoa não pode
ser retratada em sua inteireza, pois pessoa não coincide com personalidade e, para que seja completa, feliz, deveria fazer pelo menos três exercícios
essenciais durante a sua vida: (a) buscar a própria vocação, (b) empenhar-se em uma obra, como sinal da própria encarnação e (c) renunciar a si
próprio em favor dos outros. Prossegue defendendo um novo modelo de
sociedade onde a pessoa assume responsabilidade por sua vida e tem o
dever dos outros. Aqui, o Estado existe para a pessoa e não a pessoa para o
Estado, devendo ser formado por poderes divididos e contrapostos com a
obrigação de proteger a pessoa contra os abusos do próprio poder.26
Outro filósofo de grande destaque no personalismo ético é Jacques
Maritain, que inclusive discutiu a finalidade do direito nesta nova sociedade, por meio da Teoria do Humanismo Integral.27
O filósofo e letrado, Jackes Maritain, nasceu em Paris na data de
18.11.1882 e faleceu em Toulouse em 28.04.1973; casou-se com Raíssa,
judia que se converteu ao catolicismo juntamente com o marido. Foi professor nas Universidades de Toronto (Canadá), Columbia, Princeton e
Chicago e embaixador da França junto ao Vaticano e importante inspirador e um dos redatores da “Declaração Universal de Direitos Humanos”
(1948), da ONU.28
Jackes Maritain considerava os valores cristãos de igualdade, fraternidade e liberdade como fundamentos para a democracia, os direitos
humanos, a luta pela paz universal e pela promoção do bem comum e
da dignidade da pessoa humana. É considerado o expoente máximo do
neotomismo29 no Século XX, trazendo reflexões a respeito da situação da
sociedade moderna, sua cultura, seus ideais, sua condição moral, política
e religiosa. Como fruto dessas reflexões, nasceu a sua célebre teoria do
humanismo integral, que alcançou ressonância máxima no campo da filosofia político-social.30
O humanismo integral está fundamentado sobre quatro pilares fundamentais, quais sejam: (a) homem como pessoa, (b) lei natural, (c) direitos
humanos e (d) bem comum. Como aspecto principal de sua teoria, Jackes
Maritain considera que o ser humano é concebido com uma dignidade
humana, ou seja, é uma pessoa, por ser dotado de racionalidade e vontade, bem como de individualidade, isto é, forma um todo completo em
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si, uma vez que possui valores humanos e um espírito digno de respeito e
liberdade.31
Jacques Maritain era contrário aos poderes absolutos e supremos, defendendo que todos os poderes devem prestar contas, assim como existe
uma lei natural que deve ser respeitada por todos, em especial o direito
do homem à existência, à liberdade pessoal e à obtenção da perfeição da
vida moral.32
Os filósofos do personalismo ético, assim como outros que defenderam as ideias de concretização da liberdade, igualdade, dignidade da
pessoa humana, de respeito à pessoa acima do Estado, democracia, divulgados em contraposição a crise moral e econômica da época, influenciaram o mundo para gerar as mudanças sociais e políticas do período
Pós-Segunda Guerra Mundial.
4 OS NOVOS DIREITOS E A NECESSIDADE DE UM NOVO
MODELO CONSTITUCIONAL
Em um primeiro momento, o constitucionalismo foi compreendido como uma técnica jurídica de proteção das liberdades, reconhecida
a partir do final do Século XVIII, a qual, em especial, tem como marco a
Revolução Francesa ocorrida em 1789.
Segundo José Joaquim Gomes Canotilho, citado por Zulmar Fachin,
o constitucionalismo antigo é conceituado como: “o conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos
estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores de seu poder. Inicia-se no final da Idade Média e vai até o século XVIII”.33
A cultura da sociedade de massa e a inversão axiológica sobre a pessoa humana, os horrores da Segunda Guerra Mundial e do Nazifascismo,
deixaram claro ao mundo a necessidade de se reconhecer na pessoa um
valor maior e antecedente a lei, um valor que lhe fosse inerente, a fim de
que seus atributos estivessem protegidos contra abusos do Estado ou de
terceiros.
Maria Paula Dallari Bucci explica que:
“No século XIX, ao mesmo tempo que as lutas pela ampliação do sufrágio e implantação do regime democrático leva-
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vam essas questões ao centro das ideias políticas, estava em
curso a mais formidável transformação social da história,
com os frutos da revolução industrial e a formação do movimento socialista. A consolidação dos Estados nacionais,
nesse período, resultou da interpenetração das dimensões
jurídica e política com questões próprias da atividade econômica. A marca do século XX foi a explicitação do poder
econômico – em movimentos de ação e reação com as resistências de inspiração socialista – ao mesmo tempo como
parceiro e concorrente do Estado.[...] O Estado segundo Max
Weber, detém não apenas o monopólio do exercício legítimo
da violência, mas também os meios de gestão postos à disposição pela sociedade, os recursos financeiros, oriundos da arrecadação tributária e do crédito público e as estruturas permanentes de atuação, os organismos e a burocracia públicos.
Além disso, passou a deter poderes sobre comportamentos
privados, diretamente ou por meio de incentivos e mecanismos de indução. À medida que a sociedade se tornava mais
complexa, também o Estado necessitou ampliar e diversificar
seus modos de atuação. Essa evolução, no sentido de abranger um leque mais amplo de responsabilidades e combinando modos de atuação diversos, como a participação na vida
econômica ou a sua regulação, gerou novos problemas e desafios para o direito”.34
Assim, após o surgimento do proletariado, a sociedade passou a
clamar por inclusão na participação das riquezas, contexto no qual era
exigido do Estado, não apenas uma abstenção à violação de direitos individuais, mas uma previsão e concretização dos direitos fundamentais. As
primeiras constituições a preverem direitos sociais foram a mexicana, em
1917, e a alemã de 1919, embriões do Estado Social de Direito ou Estado
do Bem Estar (Welfare State).
Como explica Zulmar Fachin, os direitos passaram a ser reivindicados no decurso da história, sendo divididos pela maioria dos doutrinadores em dimensões, de acordo com as conquistas de cada tempo, não
deixando de existir o direito já conquistado quando surge um novo direito. Confirmando este entendimento, o referido autor cita Ingo Sarlet,
para quem “os direitos fundamentais são, acima de tudo, fruto de reivindicações concretas, gerada por situações de injustiça e/ou agressão a bens
fundamentais e elementares do ser humano”.35
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A decadência axiológica do ser humano trouxe consigo a necessidade de se elevarem determinados direitos à categoria constitucional, conhecidos como de terceira, quarta e quinta dimensões, tendo em vista
os avanços da ciência, tecnologia e a complexidade das relações sociais.
Segundo Zulmar Fachin, os direitos fundamentais estão assim divididos36:
a) Direitos de primeira dimensão: os quais correspondem aos direitos civis e políticos, essencialmente ligados às liberdades individuais,
sendo reivindicados a partir de 1215, com a Carta Magna assinada pelo
Rei João Sem-Terra, na Inglaterra;
b) Direitos de segunda dimensão: abrangem os direitos sociais, culturais e econômicos, assentados sobre a igualdade;
c) Direitos de terceira dimensão: consubstanciados nos direitos
metaindividuais, coletivos e difusos, estão vinculados à solidariedade e
podem refletir-se na paz, desenvolvimento, comunicação, ambiente ecologicamente equilibrado e patrimônio comum da humanidade;
d) Direitos de quarta dimensão: estão elencados o direito à informação verdadeira, à democracia e o pluralismo;
e) Direitos de quinta dimensão: decorrem da incerteza e insegurança gerada em todo o mundo, tendo em vista os extermínios em
massa, de vidas humanas, ocorridos no Século XX, como genocídios,
guerras mundiais, bombas atômicas, atos terroristas, apartheid, limpezas étnicas; sendo assim, a paz seria o precioso bem a ser resguardado
nesta dimensão;
f) Direitos de sexta dimensão: em virtude da escassez e por ser um
bem essencial à vida, é necessário elevar-se o direito à água potável.
Note-se que o Constitucionalismo Antigo, que previa sobre a organização do poder estatal e impunha um Estado de Direito, tornou-se impotente frente às demandas da sociedade e o surgimento de novos direitos.
A sua tutela era limitada e não realizava a desejada transformação social
e redução das desigualdades; almejava-se uma proteção mais ampla, efetiva e democrática, que melhor integralizasse as massas, que é o que se
busca com a formação do Estado Democrático de Direito e o Constitucionalismo Moderno.
A partir do Século XVIII nasce o Constitucionalismo Moderno,
como um movimento político, social e cultural questionador do domínio político tradicional, eivado de sentimento nacional, limitador do
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poder do Estado e garantidor das liberdades fundamentais da pessoa
humana. Encontram representantes nos movimentos inglês, americano
e francês.37
A ideia central da democracia de Lincoln, expressa, em 1863, na
frase “governo do povo, pelo povo e para o povo”, significa que o povo
deve deixar de ser objeto para tornar-se sujeito do governo democrático,
refletindo nos conceitos de soberania popular, igualdade e autogoverno,
caracterizando-se pelo voto – que define os modos de transmissão do poder dos eleitores aos representantes38 – como pressuposto da igualdade
jurídica.39 A democracia consagrou a supremacia do Parlamento e da lei,
o funcionamento do Poder Judiciário e os mecanismos de controle do
poder pelo poder.40
Assis, Kumpel e Serafim comentam que:
O acesso à justiça é um problema antigo que se acentuou no
período de pós-guerra, quando a consagração constitucional
de novos direitos econômicos e sociais transformou o direito
ao acesso efetivo à justiça num direito cuja denegação comprometeria todos os demais, ou seja, sem acesso à justiça os
novos direitos sociais e econômicos seriam simplesmente
meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores.41
O Constitucionalismo Moderno necessita de um sistema jurídico
efetivo e eficaz, e, para tanto, foram disseminadas formas de controle concentrado de constitucionalidade, as quais desencadearam uma ampliação
da função judicial, com a criação e funcionamento dos Tribunais e
Conselhos Constitucionais; assim como as Cortes de Direitos Humanos e, consequentemente, modificação do papel da Constituição, que
assumiu definitivamente o sentido de norma jurídica – não mais mero
pacto político – o que repercute sobre a aplicação do Direito quando se
desce verticalmente pela hierarquia normativa.42
Com efeito, os Tribunais e Cortes deveriam ser instrumentos para
concretização dos direitos fundamentais, vez que o acesso à justiça passou a ser pautado na dignidade da pessoa humana, pois o Poder Judiciário era, até então, o meio mais eficaz para a pessoa alcançar o direito ou
fazer cessar a violação ou ameaça a direito seu. Atualmente, os direitos
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fundamentais também são concretizados por meio de políticas públicas
e, ainda, extrajudicialmente, por métodos alternativos, dentre eles, destacam-se os autocompositivos, que buscam trazer uma solução justa aos
conflitos de interesses, sejam individuais ou sociais; portanto, o Poder
Judiciário não deve mais ser visto como o único meio para concretização
de direitos e, sobretudos, de direitos fundamentais.
5 O MITO DO JUDICIÁRIO E O EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA
Todas estas transformações, que culminaram no surgimento dos Estados Modernos, exigiram, a princípio, um Estado centralizado e forte,
principalmente após o surgimento do capitalismo mercantil e a superação
do modo de produção feudal durante os Séculos XIV, XV e XVI, trazendo valor à ação exclusiva do Estado – na figura do Poder Judiciário – na
solução dos conflitos de interesses. Com a democratização, o Estado não
poderia mais se escusar de cumprir tal tarefa de forma igualitária.
Nesse novo contexto mundial, a dignidade da pessoa humana adquire
contornos de prestação positiva por intermédio do dever de tutela, jurídica e jurisdicional, de direitos pelo Estado. O texto constitucional brasileiro
enumera, como um dos fundamentos do presente Estado Democrático de
Direito, a dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1º, inc.
III da CRF/88.
Dada sua vital importância, este princípio deve ser interpretado, no
ordenamento jurídico pátrio, da maneira mais ampla possível, devendo
o Estado brasileiro prover de todos os meios possíveis para assegurar sua
efetivação, não apenas por intermédio de garantias constitucionais de caráter individual, mas, também, pela defesa de interesses coletivos, difusos
e metaindividuais.
Nesse contexto, ou seja, de uma interpretação mais ampla possível,
os princípios, como espécies de normas jurídicas, estão no plano genérico
e do abstrato, enquanto as regras atuam no plano da realidade. Mas isso
não significa que o princípio não venha a ter incidência no caso concreto. Os princípios integram o sistema jurídico e, desse modo, quando da
aplicação do Direito, numa interpretação do sistema, deve o intérprete
levá-los em consideração. Assim, a interpretação de um texto legal, nos
dias atuais, não pode mais ser feita com base exclusivamente nesse texto,
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utilizando-se dos métodos mais antigos (histórico, gramatical, teleológico, lógico-sistemático, etc.). A interpretação deve ter tal extensão, a fim
de abarcar o sistema jurídico em sua estrutura global. Daí a relevância de
enfocar o texto da Constituição como ponto de partida de toda e qualquer
interpretação. É partindo da Constituição e descendo às demais regras
jurídicas, perpassando todo o ordenamento jurídico, que o intérprete fará
uma interpretação mais adequada e correta. A interpretação, nesses moldes, é de suma importância, mormente quando se aborda o princípio da
dignidade da pessoa humana. Na lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes,
a interpretação “(...) ‘conforme à Constituição’ busca apontar as opções
valorativas básicas do Texto Máximo, os princípios tornam-se importantíssimos no trabalho do intérprete, não só porque são, de fato, superiores
às normas, ainda que constitucionais, mas especialmente porque, ao contrário das normas, que ao se chocarem geram antinomias, eles são compatibilizáveis. É claro que, mesmo assim, essa compatibilização deverá pôr
em relevo aquele princípio mais influente no contexto analisado – como,
da mesma forma, deve-se dar sempre maior importância aos princípios
mais fundamentais, como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana”43-44.
Assim, a ideia de que a tutela do Estado, por meio da jurisdição, seria
a melhor solução para os conflitos de interesses, tendo em vista a garantia
de imparcialidade, do contraditório, da ampla defesa e a responsabilidade
de dar efetivo acesso a todos, como preceitua o inciso XXXV, do art. 5º da
CF, foi sendo propagado, desde a consolidação do Estado democrático de
direito.45
Nas palavras de Petronio Calmon, o sentimento de exaltação da justiça estatal é fruto do mito da justiça, ou seja, a crença de que o processo
garantirá a independência e imparcialidade do juiz, tendo em vista a motivação das decisões, da iniciativa por um sujeito diverso do julgador, da
paridade de armas, contraditório, ampla defesa e definitividade de suas
decisões, em que, para as partes, somente um juiz pode dar uma decisão
correta e justa.46
A orientação teórica da Escola do Direito Livre, com Ehrlich, Kantorowich, e a jurisprudência sociológica, de Roscoe Pound, já no início
do Século XX, criaram as pré-condições teóricas da transição para uma
nova visão sociológica focada nas dimensões processuais, institucionais e
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organizacionais do direito.47
A cultura litigiosa, desencadeada pela crença de que o Poder Judiciário, até então, era a forma mais justa de se solucionar os conflitos de
interesses, instaurou-se em todo o mundo ocidental, criando uma crise
generalizada do Poder Judiciário e obstáculos infindáveis ao efetivo acesso à justiça. Segundo Ada Pelegrini Grinover, os principais fatores para
essa crise são:
“a sobrecarga dos tribunais, a morosidade dos processos, seu
custo, a burocratização da Justiça, certa complicação procedimental, a mentalidade do juiz que deixa de fazer uso dos
poderes que os códigos lhe atribuem, a falta de informação e
de orientação para os detentores dos interesses em conflito e
as deficiências do patrocínio gratuito”.48
Atualmente, verifica-se que as barreiras para o acesso à justiça são
de ordem econômica, cultural e social. Segundo Ada Pellegrini Grinover, citada por Petronio Calmon, o processo judicial tradicional não está
adequado para a solução dos conflitos de interesses emergentes em uma
sociedade de massa, em que despontam interesses metaindividuais e interesses economicamente menores.49
As soluções para a crise do Poder Judiciário, segundo sociólogos e
processualistas, estão centradas em dois aspectos: o jurisdicional e o extrajudicial. Assim, a vertente jurisdicional defende a descomplicação do
próprio processo, tornando-o mais ágil, mais rápido, mais direto, mais
acessível. Com relação a essa característica almejada, Ada Pelegrini Grinover trata como deformalização do processo. E, a vertente extrajudicial,
por meio da qual se busca a desformalização das controvérsias, pelos equivalentes jurisdicionais, como vias alternativas ao processo, encaixando-se
aqui a conciliação e a mediação – métodos autocompositivos –, e a arbitragem – método heterocompositivo.50
Os movimentos feitos, em todo o mundo, para reformas e implantação de mecanismos com objetivo de dar efetivo acesso à justiça, foram
chamados por Mauro Capelletti e Bryan Garth de “ondas”. A primeira
“onda” ampliou o acesso ao Poder Judiciário para os menos abastados,
tanto com relação a custas e despesas processuais quanto em relação aos
honorários advocatícios. No Brasil, é de se ressaltar o texto constitucional
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quando, no Título que trata Dos direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos, prevê no inc. LXXIV, do art. 5º51, a assistência
jurídica, bem como a Defensoria Pública, como função essencial à justiça,
prevista no art. 13452, do mesmo texto legal.
Cumpre ressaltar que a abertura econômica do Poder Judiciário desencadeou uma sobrecarga de processos, tendo em vista a quantidade de
ações e processos em trâmite e a impossibilidade de atender a demanda
existente, tanto pela complexidade dos conflitos de interesses quanto pela
sua quantidade, tornando o processo lento, moroso e custoso, ou seja, algumas das soluções, inevitavelmente, trouxeram novos problemas para o
serviço do Poder Judiciário.
Embora sejam inúmeras as causas originadoras da crise do Poder Judiciário, os doutrinadores, estrangeiros e nacionais, concordam que o excessivo número de processos que chegam ao Poder Judiciário anualmente
– demonstrando uma cultura litigiosa – é uma das principais agravantes
para o congestionamento existente e, consequentemente, para a restrição
ao acesso à Justiça.
Pode-se afirmar que foi a partir da década de 1960 que se intensificaram os estudos sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos de
interesses, como a conciliação e a mediação, a partir de questionamentos
levantados por Frank Sander, discípulo de Roscoe Pound, na Pound Conference, realizada em Mineápolis no ano de 1976, quando utilizou pela
primeira vez o termo ADR – Alternative Dispute Resolution.53
Dessa forma, a Antropologia Social também trouxe várias contribuições para esclarecimentos sobre a administração da justiça por meio
de outros mecanismos de resolução, conforme explicam Assis, Kumpel e
Serafim:
“Os antropólogos, ao investigar as sociedades simples, mostraram formas de direito e padrões de vida jurídica totalmente diferentes dos existentes nas sociedades complexas,
tais como: a) direitos com baixo grau de abstração e apenas
discerníveis na solução concreta de litígios; b) direitos com
pouca especialização em relação às restantes atividades sociais; c) mecanismos de resolução de litígios caracterizados
pela informalidade, rapidez, participação da comunidade,
conciliação ou mediação entre as partes através de discurso
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jurídico retórico e persuasivo, assente na linguagem comum;
d) existência, numa mesma sociedade, de uma pluralidade
de direitos convivendo e interagindo de diferentes formas”.54
A desenfreada busca pelo acesso à justiça por meio da prestação jurisdicional e a sua crise, desencadeou, assim, a necessidade de se encontrar outros caminhos, inclusive por métodos autocompositivos, que assegurem uma resposta realmente justa, pois o conceito de justiça não pode
comportar uma decisão tardia e sem efeito prático, ou até insatisfatória
às partes. Aliás, já foi dito que Justiça tardia equivale à injustiça; Justiça
tardia é Justiça desmoralizada.
A respeito, Petronio Calmon explica que, em verdade, o Poder Judiciário não evoluiu simplesmente da autotutela, como defendem muitos
processualistas, mas que a autotutela e a autocomposição sempre coexistiram como meio de solução de conflitos, antes mesmo da criação do Poder
Judiciário.55 Isso tanto é verdadeiro, que na Bíblia Sagrada, em Mateus,
Capítulo 5, versículos 21 a 25 está escrito:
“21 “Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados:
‘Não matarás’, e ‘quem matar estará sujeito a julgamento’.
22 Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu
irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que
disser a seu irmão: ‘Racá’, será levado ao tribunal. E qualquer
que disser: ‘Louco!’, corre o risco de ir para o fogo do inferno.
23 “Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante
do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra
você,
24 deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.
25 “Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver
com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na
prisão”.
Também o Pensador Confúcio afirmava: “Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos”.
Na atualidade, já se comprovou que a decisão judicial, tanto pelo
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procedimento prolongado e burocrático, moroso, custoso, como pela expectativa das partes, já não traz uma satisfação plena às mesmas – por
vezes, nem mesmo à parte vencedora. Inúmeros estudos indicam que a
satisfação dos usuários do sistema judicial está fortemente relacionada à
percepção de que o procedimento foi justo e na possibilidade das partes
envolverem-se diretamente na escolha dos procedimentos usados para
solucionar o conflito.56
Enfim, o sentimento de justiça deixou, há muito, de ser suprido pela
prestação jurisdicional, a cargo do Estado-juiz, desmistificando o Poder
Judiciário como a única forma garantidora de uma decisão imparcial e
justa, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana; ao
mesmo tempo, a cultura litigiosa instaurada por décadas, tornou os indivíduos impotentes para resolverem suas próprias questões por meio
da autocomposição. Portanto, conclui-se que a jurisdição não é, em tese,
“melhor” nem “pior” que outros métodos de solução de conflitos de interesses; assim, não se deve falar em um mecanismo mais eficiente, mas naquele mais funcional para dada situação concreta, ou seja, a funcionalidade do instrumental e da metodologia de gestão de conflitos de interesses,
disputas e problemas, implica adequação da via possível e assimilável pelo
contexto conflitivo.57 Destarte, objetiva-se elencar os principais métodos
de solução de conflitos de interesses, sob a ótica de métodos auxiliares e
eficazes para a mudança de mentalidade da sociedade, do jurisdicionado, com a obtenção do escopo magno da jurisdição que é a pacificação
social, e, consequentemente, a diminuição do número de processos e o
afastamento da morosidade do Poder Judiciário.
Deve-se observar que no Brasil, desde o Império, já se reconhecia,
ainda que timidamente, a importância da conciliação, como método autocompositivo, o qual tinha previsão nas Ordenações Filipinas, Livro III,
Título XX, § 1º, a saber: “No comêço da demanda dirá o juiz a ambas as
partes, que antes que façam despesas, e se sigam entre elas o ódio e dissenssoes, se devem concordar, e não gastarem suas fazendas por seguirem
suas vontades, porque o convencimento da causa sempre é duvidoso”.58
A conciliação sofreu várias mudanças no decorrer da história brasileira, chegando a ser prevista como um requisito pré-processual a ser
tentada pelas partes, diante dos juízes de paz, sendo conhecida como conciliação prévia. Contudo, retornou ao seu status quo de facultatividade
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com o Decreto 359, 26 de abril de 1890, o qual revogou as leis que exigiam
a tentativa de conciliação prévia.59
Atualmente, a conciliação está prevista em praticamente todos os
ritos procedimentais: amplamente, na esfera cível, trabalhista e juizados
especiais cíveis, estaduais e federais, sendo obrigatória, a sua tentativa,
no início da demanda ou facultativa no decorrer de todo o processo (art.
12560, inc. IV, do CPC/1973), em qualquer fase processual, inclusive, em
segunda instância.
A arbitragem também possui tradição em nosso direito, embora não
seja tão utilizada como a conciliação, eis que teve previsão nas Constituições de 1824, 1934 e 1937; as demais, incluindo a Constituição Cidadã
de 1988, nada previram a respeito, havendo, todavia, previsão infraconstitucional para utilização da mesma.61 Atualmente, a arbitragem está regulamentada pela Lei federal n. 9.307/96 e pode ser utilizada apenas em
situações que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Mas, é de se
ressaltar que grande parte da doutrina brasileira entende que na Arbitragem, apesar de método alternativo de solução de conflitos de interesses,
está presente o exercício da jurisdição.62
Entretanto, nem mesmo a obrigatoriedade da conciliação no processo judicial e a publicação da Lei federal n. 9.307/96 foram suficientes para
auxiliar, de forma efetiva, na pacificação social e diminuição do ajuizamento de processos no país. Tal constatação observa-se, primeiramente,
pelo desvio das técnicas de conciliação que eram aplicadas por servidores
ou estudantes de direito, totalmente despreparados para tanto, bem como,
no caso da arbitragem, por tratar de matéria bastante limitada e ser, ainda,
de custo elevado para a maioria da população.
Em decorrência da necessidade de outras soluções ou da aplicação
efetiva dos métodos autocompositivos, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) aprovou a Resolução sob on. 125/2010, proposta por Kazuo Watanabe, instituindo no Brasil a Política Pública de Tratamento Adequado de
Conflitos. A referida Resolução propôs obrigações aos Entes Federados,
Órgãos Públicos e Privados, trazendo em seu bojo a obrigatoriedade da
criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos pelos Tribunais Nacionais, conforme previsão do art. 7º da Resolução n. 125/2010 e a instauração de Centros Judiciários nas comarcas
respectivas, a fim de prestar serviços de mediação, conciliação e informa-
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ção gratuitamente a população.
A novidade da Resolução é a tentativa de implantar a mediação no
Brasil, assim como exigir dos mediadores e conciliadores extrajudiciais a
capacitação em curso fornecido pelos próprios tribunais e padronizado
segundo o Conselho Nacional de Justiça.
Como método autocompositivo, a mediação tem a vantagem de
preocupar-se com o empoderamento das partes e a solução do conflito
intersubjetivo, ou seja, visa muito mais a pacificação social que qualquer
outro método até então utilizado, pois vai além das posições demonstradas pelas partes, alcançando seus reais interesses e necessidades.
São métodos realmente mais baratos que o processo judicial, além
de mais céleres e de trazerem maior satisfação às partes envolvidas no
conflito de interesses. Contudo, o que se teme é a forma de implantação e
aplicação de tais métodos, que venham a ser tratados com o mesmo descaso com que a conciliação judicial tem sido tratada há décadas no país.
Tal fato constata-se, facilmente, na observância das pautas de audiências,
em que é comum a marcação de prazo de cinco minutos entre uma e outra
audiência, para sua realização.
As barreiras para implantação adequada dos métodos autocompositivos pelos CEJUSC’s já podem ser vislumbrados por qualquer pessoa, a
começar pela falta de investimento em prédios separados do Poder Judiciário, desvinculando a sua imagem da função jurisdicional. Tal fator tem
importância quando se analisam os princípios norteadores da mediação,
vez que exige um ambiente sigiloso e tranquilo, que não remeta as partes à oposição existente no processo judicial. Em que pese tais verdades,
contudo, o foco do presente artigo, não é criticar a forma de implantação
destes métodos no país, o que será objeto de outro estudo, mas demonstrar a importância da autocomposição na sociedade de massa e de rede,
vez que concedem as pessoas condições de refletir sobre o conflito de interesses e participar na sua resolução, tirando o ser humano da posição de
conformismo e alienação de homem massificado e concretizando um dos
princípios basilares de todos os demais que lhe são inerentes.
CONCLUSÃO
A dignidade da pessoa humana, como princípio universal é, atual-
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mente, o fundamento para que o Poder Público preste um serviço jurisdicional eficiente e igualitário. No Estado Democrático de Direito, não se
concebe mais a ideia de que a pessoa não tenha o seu direito e garantia
fundamental concretizado por obstáculos econômicos, sociais e culturais.
Lamentavelmente, vive-se, ainda, a cultura da objetivação do ser humano, tendo em vista que a cada dia os relacionamentos físicos são menos
importantes na sociedade de rede, pois nesta, a pessoa se movimenta e relaciona por intermédio da internet. A pessoa massificada é alienada, manipulada pelos detentores do Poder, e tem o consumo como uma de suas
prioridades, até mesmo para ser aceito em seu nicho, fazendo disso o alvo
principal da sua vida, onde tudo se torna objeto de compra – inclusive os
atributos da própria personalidade.
Desta forma, para que a pessoa não se autodestrua, é necessário que
o sistema jurídico, por meio de pensadores do Direito, filósofos, sociólogos etc., caminhe de forma a conter a objetivação do ser humano, tratando-o como um ser que merece ser respeitado por sua natureza humana e
que deve respeitar os demais seres vivos, em especial, o outro ser humano
com quem convive.
Nem mesmo o Estado pode violar a dignidade da pessoa humana,
mas, ao contrário, deve lutar para que seus direitos e garantias fundamentais sejam protegidos e concretizados, também, por meio do Poder Judiciário, concedendo-lhe acesso efetivo ao processo, bem como a outros
meios de solução de conflitos de interesses tão eficazes quanto, ou até mais
satisfatórios, que a própria decisão judicial.
O processualista, desde a década de 1970, vem identificando a necessidade de incentivar os meios autocompositivos, já existentes antes da
mitificação do Poder Judiciário e do seu aparente monopólio para solução dos conflitos de interesses, derrubada pela crise mundial do mesmo
e agora fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana, que
reconhece o direito ao acesso efetivo à justiça.
Notes
1 autor
2 autora.
3 Confira-se o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Artigo
1°. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”.
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4
Confira-se o art. 1º, números 1 e 2, do Pacto de São José da Costa Rica,
aprovado pelo Brasil, por força do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992
(Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), com o seguinte teor: “ARTIGO 5 Direito à Integridade
Pessoal 1.Toda pessoa tem o direito de que se respeito sua integridade física,
psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade
deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.
[...]”.
5
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA, nos Princípios
fundamentais, no Artigo 1.º (República Portuguesa), estabelece: “Princípios
fundamentais Artigo 1.º (República Portuguesa) Portugal é uma República
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e
empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”.
6
Vide o art. 3º. da COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
“Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
7
Confira-se, a propósito, o art. 1º, inc. III, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, quando do tratamento Dos Princípios Fundamentais, in verbis: “Art.
1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; [...]”.
8
Acerca dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais Origens, conceituações e
distinções, fundamentação, consulte BEZERRA, Cesar Santos. Temas atuais de direitos fundamentais. 2. ed. revisada e ampliada. Ilhéus: Editus/UESC, 2007, p. 13 a 50.
Este modelo de Estado foi adotado pelo Brasil, conforme se vê do Preâm9

bulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, particularmente, pelo art. 1º, caput, inserto no Título que trata DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS. Confira-se: “PREÂMBULO Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
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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 Mestrado 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.
Os autores receberão dois exemplares da revista, a título de direitos autorais.
As submissões devem ser feitas exclusivamente por via eletrônica, pelo e-mail:
seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta .
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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, 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.

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
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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.
Authors will receive two copies of the magazine, under copyright.
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.
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Also avoid excessive footnotes, parenthetical prioritizing the identification of
the sources in the text (eg PASOLD, 1999, p. 23). Observe the ABNT (NBR6023).
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.
The originals will not be returned under any circumstances.
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Site: http: www.uenp.edu.br
www.uenp.edu.br/mestrado/direito – e-mail: mestrado.ccsa@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.
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También evite las notas excesivas, entre paréntesis priorizar la identificación de
las fuentes en el propio texto (Ej:. Pasold, 1999, p. 23).
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.

Los autores recibirán dos ejemplares de la revista, a través de los derechos de
autor.

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.

Las presentaciones deben hacerse en su totalidad por vía electrónica, por correo
electrónico: seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta .

Los originales no se devolverán en ningún caso.

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.

STATE UNIVERSITY OF NORTHERN PARANA - UENP
Campus Jacarezinho
CENTRE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES
Master’s Program in Juridical Science

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.
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