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Editorial

Dentre as tantas mudanças
s, >

que nos propusemos desde o relança
mento de JUSTITIA, este número vai es  ̂
tampar mais uma de nossas idéias: a de 
uma edição temática e, no caso presente, 
também comemorativa. Motivos impor
tantes não faltam, afinal comemoramos 
os vinte anos de nossa Constituição Fe-i

deral e os sessenta anos da Declaração»
dos Direitos Humanos.

São dois marcos importan
tes, um de âmbito nacional e o segundo 
de âmbito internacional, que nos fazem 
refletir sobre as nossas conquistas e a 
evolução de nossos direitos, de nossas ins
tituições, de nosso sistema de governo, 
de modelos de governo mais liberais ou 
mais intervencionistas. Enfim, tais mar
cos históricos nos proporcionam interes
sante momento para se sopesarem as 
perdas e os ganhos trazidos por esses dois *

*
*

importantes diplomas, agora com a sere
nidade que a passagem do tempo se en
carrega de trazer.

Os temas relacionados fo
ram cuidadosamente discutidos com os 
autores que nos honraram com a aceita
ção do convite, de sorte a emprestarem 
seu prestígio pessoal para a boa execução 
deste número. A eles um agradecimento 
especial.

Espero que esta edição co
memorativa e temática agrade ao leitor 
tanto quanto agradou a esta Diretoria.. -

Boa leitura!

Leandro Pereira Leite 
Diretor

’ A partir do último número da Revista, o 197.
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“Ninguém aprende a viver em liberdade sem 
liberdade”. Entretanto, se essa grande verdade 
se impõe, também se impõe esta outra grande 
verdade: a sociedade não pode continuar con
vivendo, sem que se tome nenhuma providên
cia com indivíduos que, embora dela.façam 
parte, tornam-se focos de graves ameaças à in
tegridade física e moral dos cidadãos. Assim, 
enquanto a criatividade humana não encon
trar outra solução, a pena de prisão continua 
sendo a única alternativa para autores de cri
mes mais graves.
ANIYAR DE CASTRO (1990)’

 ̂ SUMÁRIO: Introdução. I A jurisdicionalizaçãò da 
execução penal. 1 Sistemas de execução da pena. 
r.i Administrativo. 1.2Jurisdicional. 2 Princípios e 
regras orientadoras do processo de execução pe
nal. 2.1 Individualização da pena. 2.2 Princípio da 
legalidade. 2.3 Direitos processuais do recluso. 2.3.1 
Direito de acesso aos órgãos jurisdicionais. 2.3.2 
As garantias do devido processo legal. 2.3.2.1 A l
gumas questões sobre o contraditório e a ampla 
defesa. Conclusão. Referências bibliográficas.

• RESUMO: O processo jurisdicionalizado. de exe
cução da pena é instrumento de proteção dos di
reitos do recluso e serve para concretizar o objeti
vo previsto no art. i °  da Lei de Execução Penal, de 
“efetivar as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmô
nica integração social do condenado ou do inter
nado”. Para atingir essas finalidades, impõe-se a 
concretização das normas processuais previstas na 
Constituição Federa! e nos tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil. Assim, um "devido proces-

* Promotora de Justiça. Mestre em Direito Processual Penai. 
'Apud AUGUSTO DE SÁ, 2007.

Ana Lúcia MENEZES VIEIRA*

so legal” também assegura a dignidade humana do 
condenado e contribui para a humanizaçãodapena, 
para a reintegração social do preso e para a tranqüi- 
lfda.de da comunidade.

* PALAVRAS-CHAVE: Processo de execução das pe
nas. Jurisdicionalizaçãò da execução penai. Due 
process. oflaw. Humanizaçãoda pena. Direitos pro
cessuais do recluso.

In tro d u çã o
Se a "pena dè prisão” ainda continua sendo 

uma alternativa únicp para crimes graves, é signifi
cativo e merece reflexão 0 pensamento de Roberto 
Lyra:

E que importância humana e. social tem a in
dagação sobre se a sentença condenatória cri
minal constitui, declara,determina, dispõe ou 
especifica?*A essência das idéias e dos fatos 
dilui-se por entre nugas. [...] O principal num 
Código das Execuções Penais, finalístico e 
transcendente, mais político, do que jurídico, 
não é a prestação de contas do condenado à 
Justiça, mas a responsabilidade desta pelo fu 
turo de um homém 'à sua disposição’ (LYRA, 
1963a, p. 15 e 16).

E a responsabilidade pelo futuro do homem 
que infringiu a lei começa pela necessidade de ga
rantir-lhe o direito a um processo de execução devi
do e justo; um processo de execução no qual a 
jurisdicionalidade será um dos meios que o condu
zirão à humanidade através da legalidade.

É esse o objeto do presente trabalho: a análise, 
ainda que singela, da jurisdicionalizaçãò da execução 
da pena, como uma forma de assegurar a dignidade 
do preso durante 0 cumprimento da sanção.

Buscaremos enfocar os princípios processuais 
da execução penal contidos na Constituição brasj-
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leira de 88 e nos tratados internacionais. Nesses docu
mentos normativos, vamos buscar o embasamento do 
processo de execução, pois aí se encontram os princí
pios que o farão ser instrumento estatal de realização 
da sentença condenatória e, sobretudo, instrumento 
de proteção da dignidade do condenado, garantin
do-lhe os direitos humanos fundamentais.

A doutrina é farta de detalhes no estudo das 
garantias constitucionais quando se refere à etapa 
instrutória do processo penal. Não menos importan
tes se tornaram as pesquisas a respeito dos direitos 
individuais do preso no inquérito policiai, muito 
embora exista nessa fase tão somente um procedi
mento administrativo perante a polícia judiciária.2 
No entanto, a análise de tais relevantes questões se 
reduz, quando não desaparece, ao se penetrar na 
execução da pena.

A execução da pena, assim como o processo 
penal, nos apresenta como um campo de conflitos 
de direitos fundam entais com interesses sociais 
especialmente sensíveis. Por esse motivo, os lim i
tes e garantias constitucionais dos detentos são 
hoje razão de inúmeros debates doutrinários e sus
citam decisões divergentes nos nossos Tribunais 
Superiores.

Sem dúvida, a efetivação da pena é a etapa 
mais descuidada do nosso sistema penal pelos ope
radores do direito.3 Esses colocam toda sua atenção 
no desenrolar do processo penal e dão como resolvi
da a questão com o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória. Na realidade, para o condenado 
que deve cumprir sua pena, o problema não terminou. 
E, para o Estado, inicia-se uma nova etapa decorrente 
do direito de punir.

2 Sobre o tema, v.p.t.: CHOUKE.iggs.
ípara Armida B. Miotto (1975, p. 707), "a questão da execução da 

pena é, com muita freqüência, tratada como sé fosse meramen
te naturaiística, a tal ponto que até mesmo defensores da neces
sidade de Juizes (especiais) das Execuções Penais (ou Execuções 
Criminais) argumentam em termos naturalísticos, como, por 
exemplo, a necessidade de, periodicamente, verificar se a pena 
já  produziu os efeitos desejados de ‘recuperação’, do mesmo 
modo que 0 médico verifica a respeito dos medicamentos que 
prescreve. Acontece que as questões jurídicas devem sertrata- 
dasjuridicamente; os problemas jurídicos devem ser resolvidos 
também juridicam ente”.

O relegado estudo da execução penal pela 
doutrina deve-se ao fato de que, tradicionalmente, 
0 cumprimento da pena era uma atividade eminen
temente administrativa, sob a responsabilidade ex
clusiva do Poder Executivo, que operacionalizava, 
com exclusividade, 0 comando emergente da sen
tença penal condenatória. Os tribunais transferiam 
"‘penas em branco’ para a administração eo condena
do passava do mundo ‘do direito’ - do processo penal, 
com todas as suas garantias -  ao mundo do ‘não direi
to’ - 0 das relações com a administração penitenciária" 
(RODRIGUES, 2000, p. 130).

No que concerne ao condenado recluso, veri
fica-se uma evolução das idéias no sentido de 
reconhecê-lo não mais como objeto, mas como su
jeito de direitos, “‘parte’ na relação jurídica que 0 
liga à administração penitenciária”4 e, por conseqüên- 
cia, exigir um controle jurisdicional da execução.

Surge, então, uma necessidade de subtrair o 
domínio do cumprimento da pena ao arbítrio dis
cricionário da administração, porque a execução da 
reprimenda passou a ser vista como uma relação 
jurídica entre 0 Estado e 0 detento.5

Se o processo penal é "instrumento de perse- 
cução do réu”6 e, ao mesmo tempo, instrumento de 
garantia de sua liberdade; se é através do devido 
processo legal que a pessoa humana tem assegura
dos seus bens e liberdade individual contra a atuação 
arbitrária do Estado; se somente as garantias do pro
cesso 0 tornam devido, justo e indispensável ao correto 
exercício da jurisdição, a sanção imposta na sentença 
condenatória que faz surgir o direito de o Estado exe
cutar a pena também não pode se afastar daqueles 
princípios processuais constitucionais.

Assim éque a nossa Lei de Execução Penal, em 
seu art. i ° ,  estatui como objetivo primordial "pro
porcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado”. E esse fim 
reintegrador não será alcançado se, no processo de

4 RODRIGUES, op. cit, p. 16.
5 Sobre o movimento na Europa -  Itália e Alemanha - 0 qual pre

tendia dar autonomia científica ao setor do ordenamento juríd i
co que deveria cuidar da execução da pena, v.p.t. a referência 
bibliográfica citada em Rodrigues (op. cit., p. 16 e 17).

6 GR1NOVER, 1982, p. 20.
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execução, não forem observados os princípios 
constitucionais e aqueles inseridos nostratados in
ternacionais ratificados pelo Brasil.

E com a observância de tais princípios e 
procurando conciliar o respeito pelos direitos da 
pessoa humana do condenado com os interesses 
da coletividade, objetivando o bem comum, é que 
poderemos trilhar um dos caminhos para a neces
sária e tão almejada segurança dos grupos sociais.7

A ju r isd ic io n a liz a ç ã o  da execução penal
Não pretendemos um objetivo meramente 

teórico na verificação da execução penal como 
sistema jurisdicionalizado, mas firm á-la para re
conhecera necessidade de um processo cercado 
pelas garantias e princípios constitucionais.

O direito de executar a reprimenda, assegura
do ao Estado - ju s  executiortis- decorre da pretensão 
punitiva estatal -  ju s  punitionis. A propósito, Fran- 
cesco Carnelutti (1960, p. 314) anotou que, como no 
processo civil, no processo penal é possível visium- 
brarem-se duas fases, denominando-o processo de 
cognição e de execução, nesta, aplica-se a punição, 
momento em que a decisão judicial é realizada.

Do direito-dever do Estado de exigir daquele 
a quem foi aplicada uma pena que a ela se submeta, 
nasce a correspondente obrigação do condenado de 
sujeitar-se à sanção. Decorrem dessa obrigação, no 
entanto, direitos individuais do sentenciado8, os 
quais, muitas vezes, contrapõem-se aos limites do 
direito de punir do Estado. Daí 0 surgimento de uma 
relação jurídica complexa entre os deveres e direi
tos que Estado e condenado reconhecem, ou não, 
como tais.

7 MAYRINK DACOSTA, 1997.
s Por exemplo, o Estado tem o direito de executar a pena que sur

ge da sentença condenatória, mas tem 0 dever de executá-la no 
regime corretamente Imposto na decisão judicial; 0 Estado tem 
o direito de exigir disciplina no cárcere e punir eventual infração; 
mas também tem o dever de possibilitar que as obrigações im 
postas ao detento sejam cumpridas com dignidade, isso porque, 
desses direitos-deveres, nascem deveres e direitos dos presos; 
ao trabalho, à saúde, aos benefícios legais como 0 livramento 
condicional, passar para regime de execução de pena mais bran
do, obter autorização para saídas temporárias, se preenchidos 
os requisitos normativos.

E não é com 0 trânsito em julgado da sentença 
condenatória que 0 conflito entre o direito de punir 
e os direitos decorrentes da obrigatoriedade de cum 
primento da sanção penal se resolve. Ao contrário, é 
esse 0 momento em q ue 0 inevitável conff ito se agra
va, pois, de um lado, há 0 direito de punição e, de 
outro, 0 direito de liberdade. É por isso que a execu
ção deve ser preponderantementejurisdicional. Para 
isso, como veremos, é preciso que a execução seja 
presidida por um ju iz9, em um procedimento cerca
do por normas garantidoras dos direitos das partes.

i  Sistem as de execução da pena
1.1 A d m in istra tiv o

Por esse sistema 0 Estado, ao prolatar 3 senten
ça penal condenatória, esgota sua função jurisdicional 
e passa ao Estado-Administração a expiação da pena. 
Neste, o condenado, a quem são impostos inúm e
ros deveres administrativos, suporta a execução da 

. pena. As ordens e obrigações a serem cumpridas são 
impostas pelo administrador do presídio. O conde
nado, uma vez sob 0 comando de um administrador 
penitenciário, sujeita-se passivamente à execução 
de sua reprimenda e não se cogita de direitos en
quanto a cumpre.

A legalidade dotratamentodado ao preso pela 
administração não é questionada. Os abusos dos 
órgãos encarregados pela execução não ecoam além 
dos muros do cárcere, e os presos não podem 
peticionar aos tribunais.10

Nota característica do sistema administrativo 
é a falta de ênfase legislativa especial nas garantias 
de execução penal e, também, inexistência de Juízo 
Especial de Execução da Pena, ou redução deste à 
atividade administrativa, 0 que coloca o condenado . 
sob 0 regramento de normatividade secundária, 
como Decretos e Regulamentos, e sob a decisão pu
ramente do administrador do presídio, agindo este, 
verdadeiramente, como "supercarcereiro" (BENETI, 
op.cit., p. 17).

9 MIOTTO, 1975, p. 710.
'° O maior número de reclamações de presos no Tribunal da Co

munidade Européia, para aplicação da Convenção Européia dos 
Direitos Humanos, édo sistema penitenciário da inglaterra, onde 
os presos só podem dirigir-se aos tribunais com autorização do 
Home Secretary (BENETI, 1996, p. 18).
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Não é possível, no entanto, que o recluso seja 
considerado um objeto de manipulação administra
tiva, destituído de direitos que vão além da liberda
de de locomoção, esta a única que lhe foi atingida 
pela sentença penal condenatória. É preciso 
reconhecê-lo como sujeito de direitos, “parte” na 
relação jurídica que o liga à administração peniten
ciária. Não há outro caminho para que o condenado 
possa fazer valer os seus direitos, a não ser através 
da jurisdicionalização da execução da pena.

1.2 Ju rlsd ic io nal
O enfoque jurisdicionat da execução da pena 

reconhece a posição jurídica do recluso como titular 
de direitos públicos subjetivos em relação ao Esta
do." Do contrário, dar à execúção da reprimenda 
uma natureza administrativa é transformar o réu em 
mero objeto do procedimento, simples detentor de 
obrigações deveres e ônus, quando, ao contrário, ele 
há de ser visto como titular de situações processu
ais de vantagens.* * * * * 12

Para que o objetivo da execução penal13 seja 
atingido, é necessário que a execução da pena seja 
processual, com uma efetiva relação jurídica entre 
juiz, Ministério Público e sentenciado, este por in
termédio de seu defensor. Isso porque, como j i  
mencionado, durante o cumprimento da sanção, 
vão existir interesses colidentes entre o Estado e o 
condenado. Incumbe ao órgãojurisdicional gerenciar 
o mencionado conflito, dando-lhe uma solução legal 
e justa através do devido processo legai.

" Relata Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues que essa
posiçãojurídica do preso remonta às correntes reformadoras de
princípios do século, quando, em 1925, a Comissão Penitenciária
Internacional projetou a elaboração de regras internacionais que 
condensaram exigências "mínimas" que deveríam ser aceitas
portodas as legislações em matéria de execução das sanções de
privação da liberdade. Como resultado desses esfo rço s,■
apareceram as Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos,
aceitas em 1955, pelo 10 Congresso da Organização das Nações
Unidas sobre a prevenção do Crim e e 0 Tratam ento dos
Delinquentes. (Derechos de los reclusos Y control jurisdiccional 
de ia ejecución de Ia pena de prisión. In: Legalidadconstitucional 
y  relaciones penitenciarias de especial sujeción. Barcelona:
Editorial MJ. Bosch, S.L., 2000, p. 41).

12 GR1NOVER et. al., 1991, p. 6.
13 Art. i °  da Lei n ° 7.210, de 11 de julho de 1984.

O processo de execução da pena vai instru
mentalizar a realização da justiça do cumprimento 
da sanção, na medida em que concretiza os direitos 
fundamentais constitucionais do preso, para que 
“estes deixem de ser meros ornamentos de uma or
dem apenas formalmente democrática e adquiram 
uma dimensão promocional”,(CINTRA JR, 2002). E 
assim será possível verificar uma das finalidades da 
pena, que é a reintegração social do condenado.

Evitar a reincidência, um dos objetivos alme
jados da pena, inicia-se por uma correta aplicação 
da execução, na qual o controle judicial do cumpri
mento da pena é uma das vertentes. Afinal, "depois 
de se ter considerado 0 recluso como um sujeito de 
direitos, é preciso tratá-lo como tal” (RODRIGUES, 
op. cit., p.175).

Na verdade, a execução da sanção penal de
senvolve-se, entrosadamente, nos planos jurisdici- 
onál e administrativo, o que a torna uma atividade 
complexa. Significa dizer que dessa atividade parti
cipam dois Poderes estatais -  0 Judiciário e 0 Execu
tivo. Mas enquanto a expiação da pena é objeto da 
ciência penitenciária, a realização do comando emer
gente da sentença condenatória e os direitos subje
tivos do sentenciado que dela decorrem são objeto 
de um direito processual de execução. Assim sendo, 
é possível dizer que a execução penal acha-se juris- 
d ic io n alizad a, não obstante certa carga de 
administratividade, porém, colaborativa.14

É importante salientar que em tempos remo
tos algumas legislações atribuíam ao juiz a tarefa 

. de fiscalizar as prisões por meio de visitas e, se 0 
caso, tomar providências eventuaímente cabíveis. 
Essa intervenção tinha caráter eminentemente ad
ministrativo e visava à verificação da existência de 
problemas relacionados à saúde, alimentação, higi
ene dos locais destinados às prisões cautelares ou 
derivadas das penas definitivas. Não eram conside
rados “direitos dos detentos”, propriamente ditos, 
mas “realidades humanas e problemas a elas ati- 
nentes”.’5

14 GRINOVER, 1987, p. 7.
’s MiOTTO, op. cit., p. 701.
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Com a evolução do estudo da ciência do direi
to penitenciário, começaram a surgir "problemas 
jurídicos” decorrentes da individualização da pena, 
cujos limites científicos precisavam ser contidos. 
Não só, mas 0 surgimento dos conhecidos “inciden
tes de execução" determinava a intervenção do juiz 
para soluções jurídicas.

Mas as intervenções ditas “jurídicas” não pas
savam de atos administrativos emanados por juizes. 
Não se cogitava de direitos ou deveres dos condena
dos, e a administração penitenciária criou situações 
de “privilégios”, restrições e punições dos encarcera
dos de maneira injusta e arbitrária.

O "tratamento” dado pela administração aos 
presos distanciava-se da pena aplicada na sentença 
condenatória, 0 que determinou a necessidade de 
se estruturar um sistema de normas, um “Sistema 
Penal de Execução da Pena”, onde a jurisdicionaliza
ção da execução seria um dos pontos principais.

No Brasil, existiram leis autônomas relati
vas ao direito penitenciário -  as Constituições de 
1946,1967 e 1969 (Emenda Constitucional) deter
minaram a competência da União, sem exclusão à 
dos estados para legislar supletivamente, sobre 
normas gerais de regime penitenciário -  (Lei 3.274, 
de 2 de outubro de 1957, que "Dispõe sobre Normas 
Gerais do Regime Penitenciário”), e há uma Lei de 
Execução Penal (Lei 7.210, de 11 dejulho de 1984), em 
cujo art. 2o, “caput”, consagrou-se a necessidade de 
judic-ialização da execução da pena e através de um 
processo: “A jurisdição penal dos juizes ou tribu-' 
nais da justiça ordinária, em todo o território nacio
nal, será exercida no processo de execução, na con
formidade desta lei e do Código de Processo Penal”.

2 Princíp ios e regras orientadoras do proces
so de execução penal

Há dois princípios16 estruturais que são as ba- . 
ses constitucionais do processo de execução da

16 O princípio é, por definição, como afirma Celso Antonio Bandeira 
de Melio (1986, p. 230), "mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro a licerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência”. “Realmente, 
princípio é regra matriz de um sistema, da qual brotam as demais

pena, dos quais derivam a imprescindibilídade dos 
demais: a individualização da pena (art. 50, XLVÍ, da 
CF) e a legalidade dos delitos e das penas (art. 50, 
XXXIX).

Os referidos princípios também fazem parte do 
nosso sistema normativo através de dois importan
tíssimos tratados internacionais dirigidos à proteção 
dos direitos humanos, os quais foram subscritos pelo 
Brasil e ratificados pelo Poder Legislativo.17 * * O pri
meiro deles é 0 Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos de Nova Iorque, de 1966, promul
gado pelo presidente da República, por meio.do 
Decreto n° 592, de 06 de juiho de 1992, e a Conven
ção Americana sobre Direitos Humanos, também 
conhecida como Pacto de San José da Costa. Rica, 
de 1969, promulgada através do Decreto n° 678, de 
06 de novembro de 1992.:

A Lei Fundamental brasileira, após elencar em 
seus artigos i.° e 50 inúmeros direitos fundamentais, 
no parágrafo 20 do art. 50 estatui: "os direitos e ga
rantias 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”. Portan
to, além de ampliar o rol garantidor do processo, 
essas normas intemadonais‘reafirmam as já  expres
sas na Constituição brasileira de 1988. Assim, procla
mam e asseguram ao condenado todos os direitos 
não restringidos pela condenação ou pela lei e im-

normas, e serve para dar uniformidade ao conjunto. Admite-sè, 
contudo, que um determinado ramo do direito possa ter, além 
de um princípio geral do sistema, outros princípios que informam 
seus vários subsistemas” (FERNANDES, 1999, p. 18, nota 15).

’7 A Corte Interamericana explica a razão de ser de toda Convenção 
dè Direitos Humanos -  opinião consultiva de 24/09/1982: “Os 
tratados modernos sobre os direitos humanos em geral, e em 
particular a Convenção Americana, não são tratados muitiiate- 
rais do tipo tradicional, concluídos em função de um intercâm- 

- bio recíproco de direitos, para 0 benefício mútuo dos Estados 
contratantes. Seu objeto e fim são a proteção dos direitos fu n 
damentais dos seres humanos, independentemente de sua 
nacionalidade, tanto frente a seu próprio Estado, como frente 
aos outros contratantes. Ao aprovar estes tratados sobre direitos 
humanos, os Estados se submetem a uma ordem legal dentro da 
qual etes, para o bem comum, assumem várias obrigações, não 
em relação com Outros Estados, senão em relação aos indivídu
os sobre suas jurisdições” (CUNHA; BALUTA.igg?, p .  41).
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põem a todas as autoridades o respeito à dignidade - 
do preso.’8

2.i In d iv id u alização  da pena
A individualização da reprimenda, em linhas 

gerais, significa que a cada preso deve corresponder 
a sua sanção, não mais, na medida de sua culpabilida
de, pois já  avaliado pelo juiz da cogniçâo processual 
penal, mas sob o aspecto da evolução do cumprimen
to da pena pelo condenado.

É possível, aqui, falar-se em princípio da igualda
de de todos os presos perante o processo de execução, 
cujo tratamento há de ser desigual, na medida em que 
eles são desiguais. Ora, nem todos os condenados 
são iguais, e essa a razão pela qual deve existir uma 
adequação do programa de execução, conforme a res
posta dada pelo detento durante a expiação da repri
menda. Esse é o cerne da individualização que “deve. 
aflorar técnica e científica, nunca improvisada, ini
ciando-se com a indispensável classificação dos 
condenados a fim de serem destinados aos progra
mas de execução mais adequados, conforme as con
dições pessoais de cada um” (MIRABETE, 2004, p.
48).

Em decorrência do mencionado princípio, a 
execução penal deve estarem permanente ativida
de de verificação da suficiência do cumprimento da 
pena pelo detento, e isso só é possível através da 
constante análise de sua situação processual.

-Sob o aspecto mencionado, exemplificamos 
com o necessário sistema progressivo e regressivo 
como meio disponibilizado pela Lei de Execução 
Penal para efetivar a individualização da pena, para 
que ela seja, 0 mais possível, justa.

No entanto, a realidade tem-se mostrado dis
tante dos ditames legais, e, por consequência, a justiça 
almejada no cumprimento da pena na maioria das vezes 
não ultrapassa o piano do ideal.

18 "Verifica-se a relevância das enunciações transcritas que, longe 
de representarem simples recomendação para a execução da 
sentença condenatória, ou para o desenrolar da prisão provisória, 
fortalecem a efetivação da função punitiva, engrandecendo o 
sistema, cuja adaptação aos postulados de humanização da 
execução penal co n stitu i não só in a fa stá v e l e urgente 
necessidade, como autêntica imperiosidade de reafirmação do 
Estado de Direito” (TUCCI, 1993, p. 362 e 363).

Se por um lado temos um excessivo acúmulo 
de processos, cujos pedidos de benefícios dos presos 
são prejudicados por falta de estrutura da máquina 
judiciária, por outro, e talvez em conseqüência da 
referida situação, temos um excessivo número de 
benefícios concedidos aos condenados sem uma 
aprofundada análise das suas condições pessoais 
para merecê-los. A conseqüência é que, enquanto 
inúmeros presos primários e sem antecedentes cum
prem integralmente suas penas no regime imposto 
na sentença condenatória, outros, autores de deli
tos gravíssimos, com longos anos de reprimenda a 
cumprir e até com práticas reiteradas de faltas discipli
nares no estabelecimento prisional, são beneficiados 
com o regime mais brando de pena, 0 livramento con
dicional e o-indulto.

E a necessidade e suficiência da sanção, que de
veríam permear 0 processo de execução, são premissas 
que se sustentam, tão somente, no plano teórico.

2.2 P rincíp io  da legalidade
Não obstante a realidade da individualização 

da pena, é necessário um contínuo esforço para sua 
realização além da expressão formal, como princí
pio constitucional, garantia e direito do preso. Para 
assegurá-la, a execução da pena só pode ser feita 
dentro dos ditames legais.

O princípio da legalidade é aquele que deli
mita a atuação do juiz, do promotor das execuções, 
da defesa e do administrador penitenciário, na con
dução da execução penal. É garantia que assegura 
ao condenado a manutenção de sua dignidade pes
soal, que não foi perdida com a liberdade através da 
sentença condenatória (art. 30 da Lei 7.210/84).

Se a pena foi aplicada nos contornos legais, sua 
execução também 0 será, isto é, o detento não poderá 
ser apenado além do disposto título executivo penal, 
0 que resultaria em arbítrio e configurar-se-ia excesso 
de execução. Logo, o preso não pode ser submetido às 
imposições arbitrárias da administração penitenciá
ria, com quem mantém relações jurídicas das quais 
emergem deveres e direitos previamente fixados por 
leis e normas. Nem tampouco 0 juiz, ao intervir em 
eventuais conflitos advindos das relações preso- 
administração, pode conduzir o incidente que dali 
derive, ou decidir, sem que se sujeite ao comando
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da lei. O princípio da legalidade, também na execu
ção penal, é norma basilar do Estado Democrático 
de Direito, que limita a atuação dos poderes Judici
ário e Executivo.'9

Todavia, embora 0 princípio da legalidade na 
legislação brasileira seja formal, não pode ser en
tendido de modo absoluto. Não se pretende uma 
“demolição da ordem jurídica”, mas uma possibili
dade de interpretação da norma legal com a preocu
pação de realizar o "direito justo”. O juiz pode e deve 
interpretar a lei ao influxo de supervenientes prin
cípios científicos e práticos, de modo a adaptá-la 
aos novos aspectos da vida social, pois já não se pro
cura a mens legis no pensamento do legislador, ao 
tempo mais ou menos remoto em que foi elaborada 
a lei, mas no espírito evoluído da sociedade e no 
sentido jurídico imanente, que se transforma com 0 
avanço da civilização [...] Não deve ser 0 juiz um apli- 
cador automático do literalism o da lei, mas um 
revelador de todo 0 possível direito que nela se en
cerra, suprimindo-lhe a inexplicitude decorrente da 
imperfeição da linguagem humana [...] Pode e deve 
humanizar a regra genérica da lei em face dos casos 
concretos de feição especial, ou procurar revelar 0 
que a letra concisa da lei não pôde ou não soube 
dizer claramente (HUNGRIA, 1980, p.88).

Atítulode ilustração, cabe mencionara questão 
que ora se suscita na Vara das Execuções Criminais de 
São Paulo, em reiaçãoàfaita disciplinar prevista na Lei 
de Execução Penal, no art. 50, inciso Vil (acrescenta
do pela Lei 11.466/2007):" Comete falta grave o con
denado à pena privativa de liberdade que [...] tiver

19 O professor Antonio Magalhães Gomes Filho (2000, p. 15 e 16) 
sintetiza o princípio da legalidade como basilar do Estado 
Democrático de Direito e ressalta 0 aspecto garantidor da 
legalidade contra 0 poder estatal: “Nascida sob'o influxo da forte 
reação contra os regimes absolutos, em que o poder político se 
exercia de forma despótica e arbitrária, a moderna concepção 
de Estado de direito traduz, basicamente, uma ideologia de 
limitação desse poder. [...] O Estado de direito é, assim e antes 
de tudo, o governo das leis ou, mais apropriadamente, um 
sistema em que as estruturas do poder político estão definidas 
segundo a medida do direito, especialmente por meio de uma lei 
fundamental [...] as garantias, num primeiro e mais abrangente 
sentido, constituem as barreiras de proteção, as defesas contra 
a utilização arbitrária do poder. Assim, no Estado de direito a mais 
saliente garantia contra o poder é a legalidade”.

\ 9_

em sua posse, utiiizar ou fornecer aparelho telefô
nico, de rádio ou similar, que permita a comunicação 
com outros presos ou com 0 ambiente externo”. Recen
temente a Defensoria Pública, na defesa técnica do con
denado, vem pretendendo a descaracterizaçãoda falta 
disciplinar mencionada, sob 0 argumento da 
atipicidade, quando não comprovado por perícia que 0 
aparelho celular apreendido em poder do detento não 
era eficaz para "permitira comunicação”, nos exatos ter
mos da lei.

Ora, "in casu”, o rigorismo da interpretação, sob 
o argumento do princípio da legalidade, é a própria 
negação da lei, quando se pretende a aplicação de 
conceitos de legalidade penal extensivos àtip icida- 
de de fatos de natureza administrativa.

Nem todos os princípios de hermenêutica do 
Direito são adequados ao direito administrativo, em
bora a aplicação analógica seja possível. Os diversos 
objetos dos distintos ramos do Direito não podem 
ser equiparados, sobretudo a conduta penal com 
a conduta administrativa, pois, em relação a essa, 
“a natureza específica de suas normas, os fins so
ciais a que elas se dirigem, o interesse público que 
elas visam sempre a tutelar, exigem regras próprias de 
interpretação e aplicação das leis” (MEIRELLES, 2007, 
P- 49).

Não se pode esquecer, também, que 0 poder 
público,, no caso mencionado, deve ter supremacia 
aos interesses individuais.20 A segurança dos presídi
os, dos próprios detentos, 0 correto cumprimento das 
normas administrativas são fins da administração 
penitenciária a que 0 aplicador da lei, no julgamento 
do conflito de interesses, deve visar para atingir a 
"finalidade de socialização”2’ da execução da pena.22 * * *

20 O princípio da proporcionalidade deve seraplicado se 0 interesse do 
Estado na limitação dos direitos individuais visa à proteção de outros 
bens constitucionalmente protegíveis. O princípio da justificação 
teieoiógica como os fins que impulsionam a atuação dos poderes 
públicos e que legitimam a restrição de direitos fundamentais pode 
sustentar-se em vários interesses que conduzem a importantes 
valoresconstitucionais. (SERRANO,1990, p. 247).

21 Sobre o fim  socializador da pena, v.p.t. RODRIGUES, op. cit.
22 Da Regra 29 das “Regras Mínimas Para 0 Tratamentodas Pesso

as Presas” consta: “Sempre serão determinadas pela lei ou pelo
regulamento aplicável da autoridade administrativa competen
te: a) a conduta que constitui transgressão disciplinar; b) os tipos
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A referida discriçionariedade judiciai, no entanto, qualquer de seus direitos individuais, poderá recor-
deve ser restrita e exercida dentro de limites defini
dos, sobretudo quando restringirem os direitos do 
condenado.

Por fim, 0 cânone da legalidade coloca-se na 
correta e integral execução do título executório que é 
a sentença penal condenatória transitada em julgado, 
bem como no tocante ao sistema de faltãs disciplina
res, também submetido ao principio da reserva legal 
(art. 45 da Lei de Execução Penal).23

2.3 D ire ito s processuais do recluso
A Lei de Execução Penal, no art. 20, firmou a 

jurisdicionalidade do processo de execução da repri
menda: “A jurisdição penal, dos juizes, ou tribunais 
da justiça ordinária, em todo 0 território nacional, 
será exercida, no processo de execução, na conformi
dade desta lei e do Código de Processo Penal”.

A Exposição de Motivos esclarece que 0 sistema 
normativo da execução da pena, além de pretender 
reincorporar 0 preso à comunidade, realiza a "prote
ção dos bens jurídicos”. E a aplicação dos princípios 
e regras do Direito Processual Penal constitui coro
lário lógico da interação existente entre 0 direito de 
execução das penas e das medidas de segurança e os 
demais ramos do ordenamento jurídico, principal
mente os que regulam em caráter fundamental ou 
complementar os-problemas postos pela execução.24

No âmbito do presente trabalho, verificaremos 
os direitos processuais25 do condenado durante a exe
cução de sua pena.

2.3.1 Direito de acesso aos órgãos jurisd lcionais 
Inicialmente, 0 próprio processo de execução é 

uma garantia do sentenciado de ter um instrumento 
próprio para evitar que sua pena seja cumprida fora 
dos limites legais. Toda vez que houver violação a

e a duração das penas que poderão ser impostas; c) a autoridade 
competente para im portai pena”.

23 "Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e ante
rior previsão legal ou regulamentar" (art. 45 da LEP).

24 Notas i4 e  16 da Exposição de Motivos 213.de 09 de maio de 1983.
25 Sobre a divisão dos direitos próprios da execução penal, ver:

rer ao Judiciário para reparar eventual ilegalidade.
Nesse ponto, encontra-se uma relevante ques

tão que diz respeito à implementação das garantias 
processuais constitucionais do detento: a possibilidade 
de dírigir-se aos órgãos jurisdicionais para a realização 
de seus direitos já reconhecidos por normas, inclusive, 
internacionais.

A realidade do sistema penitenciário brasileiro 
distancia-se muito do primeiro e mais relevante direito 
processual do condenado, que é 0 direito de acesso aos 
tribunais, do qual decorre 0 direito ao patrocínio judiciá
rio.

A Constituição Federal erigiu à categoria de 
direitos fundamentais 0 acesso à Justiça, ao afirmar 
que “A lei não excluirá da apreciação do poder jud i
ciário lesão ou ameaça a direito” (art. 50, XXXV), e 
atribuiu ao Estado a obrigatoriedade de prestar "as
sistência jurídica integral e gratuita aos que com
provarem insuficiência de recursos” (art. 50, LXXIV).

Para efetivar as mencionadas garantias, a Carta 
Magna previu a assistência jurídica pré-processual, e 
os Estados passaram a organizar a carreira jurídica 
dos defensores públicos. Não obstante 0 alto grau de 
preparo técnico que esses profissionais possuem, 0 
número de defensores públicos, ao menos no Estado 
de São Paulo, é insuficiente para atender a maioriá 
dos detentos, que provêm de camadas sociais menos 
favorecidas e não possuem' condições econômicas 
para contratarem advogados. Daí porque esse direito 
gera! à proteção jurídica muitas vezes não se realiza 
além do plano normativo e não atinge um ideal de 
justiça efetívamente justa.

É necessário eliminar as dificuldades de acesso 
dos presos à Justiça, efetivando medidas concretas 
para permitir que eles possam pleitear os benefícios 
regulamentados pela Lei de Execução Penal, além 
de terem asseguradas as garantias decorrentes do 
"devido processo legal”.

Uma das peculiaridades da execução penal é 
ser "sempre forçada, sem a possibilidade sujeição 
voluntária do réu”26 ao processo que é instaurado

PiTOMBO,i987. . 26 GRINOVER, op. Cit., p. 07.
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de ofício. Todavia, há “fenômenos processuais”27, 
corno os incidentes de execução28, que exigem uma 
“provocação” do interessado.

Embora os pedidos de progressão de regime, 
livramento condicional, remição das penas etc. pos
sam ser feitos - "provocados"- até por quem não seja 
parte no processo de execução (diretores de presídi
os), é imprescindível a presença da defesa técnica que 
possibilitará o "devido e justo processo de partes”.

Acesso à Justiça dos condenados não se reduz, 
portanto, ao mero ingresso em juízo para pleitear a 
efetiva execução penal nos termos da lei, mas abran
ge a possibilidade de participar, de interagir para a 
formação do convencimento do julgador nas ques
tões incidentais e todas que decorrem do complexo 
conflito de interesses entre indivíduo preso e Esta- 
do-Administração.

Dessume-se, pois, que o desenrolar do processo 
de execução deve pautar-se nas bases garantidoras do 
"devido processo legal”, com todos os direitos que dele 
derivam, entre os quais, o contraditório e a ampla defesa.

2.3.2 As g aran tias do devido processo lega!
Vejamos, neste ponto, algumas das garantias 

constitucionais do processo de execução que podemos 
considerar como “mínimas” para a estruturação de um 
devido processo legai.

Antes, porém, é preciso entender a fórmula 
“garantias do devido processo legal” como “o con
junto de garantias constitucionais que, de um lado, 
asseguram às partes 0 exercício de suas faculdades 
e poderes processuais e, do outro, são indispensá
veis ao correto exercício da jurisdição" (CINTRA; 
GRINOVER; D1NAMARCO, 1992, p. 75)!

E desse conjunto sobressaem as garantias do 
contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da 
motivação dos atos judiciais e da publicidade, entre

27 "No curso de toda e qualquer execução penal, podem, a qualquer 
momento, ocorrerfenômenos processuais, sempre que 0 juiz for 
chamado a julgar, exercendo então a funçãojurisdicionai em toda 
sua plenitude” (Súmula 42 das Mesas de Processo Penal da 
Faculdade de Direito dá Universidade de São Paulo).

28 “Os incidentes de execução compreendem as conversões, 0 
excesso ou desvio de execução, a anistia e o indulto” (item 159 da 
Exposição de Motivos da LEP).
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outras que delas decorrem, São garantias sempre 
estudadas nos processos civii, penal e administrati
vo, que não podem ser esquecidas no processo dé 
execução das penas.

Para os fins deste trabalho, vamos enfocar as 
garantias do contraditório e da ampía defesa .como 
meios de assegurar a dignidade do preso e possibi
litar a segurança social.

2.3.2.i A lgum as questões sobre o contraditório 
e a am pla defesa

O contraditório pressupõe a real participação 
das partes na relação jurídica processual. Assim, no 
processo de execução, a integração do contraditó
rio se faz com a participação da defesa e do Ministé
rio Público.29 E é através da informação dos atos do 
processo que as partes vão tomar medidas adequa
das para contrariá-los, pedir ou recorrer das deci
sões judiciais.

As partes devem ser cientificadas de todos os 
atos do processo de execução para que possam exer
cer a real oportunidade de defesa (do sentenciado) 
de fiscalização da lei ou o direito de execução da 

'pena (A/iinistério Público). E esse conhecimento dos- 
atos processuais, para que seja efetivo, deve ser le
vado às partes dentro de um prazo razoável para 

. que possam ser contrariados.30
Esse direito ao conhecimento dos atos do pro

cesso, além de uma medida jurídica para assegurar 
um direito constitucional de as partes serem ouvi- . 
das regularmente, durante todo 0 procedimento, no 
que diz respeito ao condenado, adquire um relevan
te papel de política criminal.

29 Dispõe 0 art. 67 da LEP: "O M inistério Público fiscalizará a 
' execução da pena e da medida de segurança, oficiando no

processo executivo e nos rncidentes de execução". Portanto, a 
intervenção do Ministério Público na execução penal, além  de 
ser uma garantia constitucional, é imperativo legal, sob pena de 
nulidade da decisão (RT 657/346; RT 608/315).

30 “Entende a Corte Européia que o direito à informação pressu
põe, também, que 0 acusado tenha condições de tempoefacilida- 
des necessárias de organizar sua defesa de maneira apropriada e 
sem restrições quanto ã possibilidade de trazer provas pertinen
tes, podendo influenciar no processo. Porém, tais requisitos de
vem ser apreciados em concreto, quanto à natureza do processo 
e quanto à complexidade do trabalho (fatos trazidos à causa)’’ 
(VIEIRA, 1999, p. 375). .
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Com efeito, a experiência31 tem demonstrado que 
ao preso é de suma importância saber quanto tempo de 
pena ainda tem porcumprir, qual a data dotérmino de sua 
reprimenda e quando completará os lapsos temporais 
para pedir benefícios. O conhecimento contínuo da si
tuação do processo de execução é fator de tranqüilida- 
de nos presídios, na medida em que o recluso não se 
sente.abandonado pela Justiça que o condenou. E, por 
conseqüência, o conhecimento da situação do processo 
de execução pode um ser incentivo ao bom comporta
mento carcerário para atingir, no futuro, um benefício.

Esse direito decorre do conceito básico de que 
“ninguém será condenado sem ser ouvido”, fixado como 
garantia mínima para o devido processo na Convenção 
Americana dos Direitos Humanos -  Pacto de São José da 
Costa Rica (art. 8°, 2, b: “comunicação prévia e porme
norizada do acusado da imputação formulada”) e na 
Convenção Européia dos Direitos do Homem (1950, art. 
6,3, a: ser informado no mais curto prazo, em língua que 
entenda e deforma minuciosa, da natureza e da causa 
da imputação contra ele formulada”).

E, atendendo ao disposto no art. 66, inciso X da 
Lei de Execução Penal32 ("Compete ao juiz da execução: 
[...] X. emitir anualmente atestado de pena a cumprir”), 
o Conselho Nacional de Justiça editou a' Resolução n° 
29, de 27 de fevereiro de 2007, que “Dispõe sobre a 
regulamentação da expedição anual de atestado de 
pena a cumprir e dá outras providências”.

Hoje, a emissão do mencionado atestado é dever 
do juiz e vai permitir ao preso 0 conhecimento do tempo 
da reprimenda ainda porcumprir e da data prevista para 
seu término, além de possibilitar que requeira, em juízo, 
os benefícios da lei. Sem dúvida 0 avanço legislativo, para 
0 condenado que está preso, afasta um pouco a angústia

J’ A experiência adquirida nas visitas corredonaisfeitas aos presídios 
em São Paulo, como promotor de Justiça das Execuções Criminais, 
demonstrou a conclusão pessoaí anotada. Em todas as visitas, sem 
exceção, a maioria das reivindicações dos presos se refere às
informações quanto ao tempo de pena, às datas do vencimento 
da reprimenda e dos lapsos para os benefícios. A título de 
ilustração, vaie anotar a respostade um presoquando informado 
que sua pena terminaria em 2028, portanto, dentro de 20 anos:
"Obrigado! O que mais me importa não é o quanto de pena ainda 
tenho por cumprir, mas sabeí\o quanto de pena ainda tenho
por cumprir, para me situar no tempo”.

12 O inciso X do a rt  66 da Lei 7.210/84foi acrescentado pela Lei n° 
10.713, de 13/08/2003.

que gera 0 desconhecimento de sua situação processual 
e mantém acesa a luz da esperança da liberdade.

A partir do momento em que 0 preso é infor
mado sobre sua pena, tem a possibilidade de exercer, 
na sua inteireza, seu direito de defesa, que na execu
ção penal não é, tão-somente, a eventual oposição 
às pretensões dos órgãos estatais incumbidos de 
promover 0 cumprimento das penas impostas, mas 
se caracteriza, antes de tudo, como um conjunto de 
garantias, através das quais 0 sentenciado tem a pos
sibilidade de influir positivamente no convencimento 
do juiz da execução, sempre que se apresente uma 
oportunidade de alteração da quantidade ou da for
ma da sanção punitiva (GOMES FILHO, op. cit., p. 41).

Afaculdade de requerer benefícios como mu
danças do regime prisional, livramento condicional, 
remição de penas, comutação e indultos, entre ou
tros, exige a intervenção da defesa técnica. Aliás, esta 
é necessária em todos os momentos do processo, 
quando se vislumbrar a possibilidade de alteração 
do título executório que é a sentença condenatória.

Embora a Lei de Execução Penal não tenha se 
referido, expressamente, a necessidade da atuação 
da defesa técnica decorre do art. 2°, que determina 
a jurisdicionalização da execução e das normas 
constitucionais processuais. O Ministério Público, 
em favor do preso, tem o poder de impulso para os 
incidentes de execução, mas a paridade de armas 
pressupõe um equacionamento entre as razões do 
preso em um pedido que possa ser diverso daquele 
proposto pelo “Parquet”. Nem tampouco 0 juiz pode 
decidir sem que haja a manifestação das partes, ain
da que seja para favorecer 0 condenado.

E,finalmente, a defesa técnica também não pode 
ser afastada dos procedimentos administrativos, 
sindicâncias que apuram a prática defaltas disciplina
res do condenado no estabelecimento penal.

O procedimento que poderá culm inar com 
uma sanção administrativa aplicada ao preso é de 
atribuição exclusiva do diretor do presídio, sem a 
intervenção ju d ic ia l33, mas que não prescinde da

33 O ju iz toma conhecimento posterior dos fatos, apenas para os 
efeitos previstos em lei, como, por exemplo, a perda dos dias 
remidos em virtude da falta disciplinar grave (art. 50 e 127 da LEP).
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defesa técnica, pois: [...] processo administrativo 
sem oportunidade de defesa ou com defesa cercea
da é nulo, conforme têm decidido reiteradamente 
nossos Tribunais judiciais, confirmando a aplicabili
dade do princípio constitucional do devido processo 
legal, ou, mais especificamente, da garantia da defe
sa (MEIRELLES, op. cit., p. 690-691).

C o n clu sã o
\

As garantias processuais constitucionais e os 
princípios e regras do direito processual penal são 
os pilares de um processo de execução da pena e 
sustentam a afirmação de que ele é jurisdicionali- 
zado. Possível concluir-se, portanto, que, frente ao 
Direito positivo brasileiro, temos uma efetiva ju 
risdicionalização do processo de execução.

Sem dúvida, 0 processo de execução penal ju- 
risdicionalizado é 0 início da humanização da pena, 
pois os direitos do homem relativamente ao recluso 
devem ser subordinados à lei num Estado de Direito.

Com efeito, não cabe ao Poder Judiciárioadentrarao mérito da 
conc.lnsãó do procedimento administrativo, sob pe'na de ferir, 
através da ingerência indevida em outro poder estatal, a 
independência dos Poderes assegurada pela Carta Magna. A 
garantia do Estado de Direito Democrático exige, na sociedade 
contemporânea, que as furições atribuídas aos três órgãos se 
equilibrem e não se anulem, na medida em que há mecanismos 
de controle recíprocos. Dessume-se, pois, que não cabe ao Poder 
Judiciário modificar decisão administrativa do Poder Executivo, 
mas tão-som ente atuar no controle da legalidade daqueia 
decisão. Ouando a formalidade da sindicância não foi afetada no 
mérito, incabível a mudança, pelo juiz, da decisão disciplinar do 
poder adm inistrativo que coopera na execução das penas. 
Conforme entendimento jurisprudencial.. "tratando-se de ato 
administrativo, de gestão disciplinar, não pode o Judiciário 
intervir no mérito da decisão, ou alterá-la, pois sua interferência, 
além do aspecto da legalidade ou legitimidade do ato, seria uma 
indevida ingerência de um Poder em outro” (HC 193. 738-3/3. 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Rei. des. Lineu Carvalho, 1995). 
No mesmo sentido: “É sabido que ao Judiciário não cabe decidir 
se foi justo ou injusto 0 ato administrativo, cumprindo somente 
verificar se, no respectivo processo, foram ou não observadas as 
formalidades legais” (TJSP, em RDA, 57/201). As conseqüências 
ju d ic ia is  na execução penal decorrentes da conclusão do 
procedimento administrativo serão objeto de apreciação quando 
do julgamento de incidente especifico, oú pedido de concessão de 
benefício peio preso. Isso porque, na órbita da execução da pena, 
ojuí2 não está vinculado à decisão administrativa.

E a Constituição Federal de 88 erigiu à categoria de 
direitos fundamentais não somente os direitos m a
teriais do preso, mas também as normas processuais 
que devem ser aplicadas no processo de execução.

Pretender limitar os direitos que assegurem a 
dignidade da pessoa humana, qualquer que seja a sua 
situação jurídica, na qual se inclui a dos condenados e 
presos, é inadmissível. A dignidade da pessoa humana, 
princípio que vem expresso nos pactos internacionais 
de direitos humanos - “toda pessoa privada de sua 
liberdade será tratada com o respeito devido e a dig
nidade inerente ao ser humano” (Pacto de São José 
da Costa Rica, art. 50, 2, e Pacto Internacional, dos 
Direitos Civis e Políticos, art. 10) -  é postulado.bási
co que deve guiar toda a execução da pena.34

E se 0 preso mantém a titularidade dos direi
tos fundaçnentaís do homem, assegurá-los, além de 
obrigação, deve ser interesse do Estado, como política 
criminal de prevenção da reincidência e das exigências 
da ordem e segurança, também princípios constituci
onais. Aliás, como citado na Exposição de Motivos da 
Lei 7.210/84, a execução penal humanizada não só 
não põe em perigo, como sustenta a segurança e a 
ordem estatal. Enquanto, ao contrário) uma execução 
penal desumanizada atenta, precisamente, contra a 
segurança estatal.35

M enezes V ieira, A. L. The penal execution in the light 
of de constitutional process principies. Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 13-25 /  jan/jun.2008.

® ÁBSTRÂCT: The process of jurisdictionalization 
ofthe penal execution is an instrumentto protect 
the prisoners’ rights and might be used to fuifiíl 
the purposes of the first article of the Penal 
Execution Law: “to put into effect the dispositions 
of anyjudicial decision toward a crime and provide 
the conditíons to an harmonic sociaí integration 
ofthe conyict or prisoner”. In order to accomplish 
these purposes, it is necessary to follow the pro- 

' cessual rules stated inthe Federal Constitution and

34 EDWARDS, 1996, p. 159.
!5 Item 22, Referência a Hilde Kaufman, in: Princípios para Ia refor

ma de Ia ejecución penai, Buenos Aires, 1977, p. 55.



24 fustitia, São Paulo, 65 (198), jan./jun. 2008

in the International treaties ratified by the 
Brazilian governmeht. Thus, a due process of law 
also ensures the convict's human dignity and 
contributes to a hum anization of the penalty, 
airning at the social reintegration of the prisojier 
and the community’s security.

o KEYW ORDS: Process of penaíties execution. 
Jurisd ictionalization of penai execution. Due 
process of law. Processual rights of the prisoner.
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A Pena Privativa de Liberdade, o Regime Disciplinar 
Diferenciado e a Dignidade da Pessoa Humana

. SUMÁRIO: 1 As penas em geral. 2 Penas privati
vas dé liberdade. 3 Nova realidade do sistema pri
sional. 4 0  Regime Disciplinar Diferenciado e a Lei 
de Execução Penal. 5 O Regime Disciplinar Dife
renciado e os princípios constitucionais. Conclu
são. Referências bibliográficas. Anexo I.

e RESUMO: O Regime Disciplinar Diferenciado é 
pena cruel? O Regime Disciplinar Diferenciado é 
inconstitucional? A intenção de responder de for
ma satisfatória a essas questões estimulou a ela
boração deste trabalho. Inicialmente procuramos 
demonstrar que as penas, principalmente as pri
vativas de liberdade, com todas as suas restrições, 
continuam a ser o único recurso aplicável aos delin
quentes de alta periculosidade que atentam contra a 
ordem pública. Nesse contexto (pena de prisão para 
manutenção da ordem pública e controle de delin- 
qüentes de alta periculosidade) e com o surgimen
to de uma nova realidade no sistema prisional, a Lei 
n° 10.792/2003 criou 0 Regime Disciplinar Diferen
ciado, que teve origem na Resolução n° 26/2001, 
da Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado 
de São Paulo. Na verdade 0 RDD é um instrumento 
meramente disciplinar, caracterizado por maior 
grau de isolamento do preso e de restrições ao 
contato com 0 mundo exterior. Nada há de irregular 
na sua imposição, pois está disciplinado em lei fe
deral e deve ser aplicado por decisão judicial, no 
processo de execução, sujeito aos princípios pro
cessuais, assegurada a participação da.defesa e do 
Ministério Público. Também não há que se cogitar

Promotor de Justiça das Execuções Crim inais. Mestre em 
Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). Professor de Processo Penal da Academia de Polícia 
Miiitar do Barro Branco (APMP), da Universidade de Mogi das 
Cruzes (ÚMC) e da Escola Superior dc Ministério Público (ESMP).
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de violação ao princípio da dignidade da,pessoa 
humana (art. 10, III, da CF), à proibição da submis
são à tortura, a tratamento desumano e degradan
te (art, 5o, lli, da CF) e ao princípio da humanidade 
das penas (art. 50, XL Vil, da CF), porque as restrições 
impostas íonge estão de caracterizar submissão 

. vexatória do encarcerado a padecimentos físicos e 
psíquicos ou qualquer afronta aos regramentos 
disciplinados pela Lei de Execução Penal na aplicação 
terapêutica da pena. Concluímos que a imposição do 
Regime Disciplinar Diferenciado decorre, antes de 
mais nada, dá atual realidade do sistema prisional e 
da necessidade do Estado de manter a ordem públi
ca, portanto, inexiste qualquer afronta ao teor do 
texto da Carta Magna.

<= PALAVRAS-CHAVE: Pena. Prisão. Lei. Delinquen
tes. Liberdade. Constitucional.

1 As penas em geral
A pena é uma sanção imposta pelo Estado, 

através do processo, ao autor de uma infração penal 
e deve objetivar retribuir e prevenir a infração. Re
tribuição, pois ao mal do crime impõe-se 0 mal da 
pena e prevenção (geral e especial), quando intim i
da todos os componentes da sociedade e 0 delin- 
qüente, impedindo a prática de novos crimes.

Tais aspectos estão expressamente consigna
dos no art. 59, caput, parte final, do Código Penal: 
"[.•■3 necessário e suficiente para reprovação e pre
venção do crime”.

Assim, desde a origem até hoje, a pena sempre 
teve 0 caráter predominantemente de retribuição, de 
castigo, acrescentando-se a ela uma finalidade de 
prevenção e ressocialização do criminoso (art.10, Lei 
de Execução Penal).

É expiação, de acordo com M agalhães 
Noronha, segundo o qual
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[...] antes de escrito nos códigos, está profun
damente radicado na consciência de cada um 
que aquele que praticou um mal deve tam 
bém um mal sofrer. Não se trata da lextalionis, 
e para isso a humanidade já  viveu e sofreu 
muito; porém é imanente em todos nós o sen
timento de ser retribuição do mal feito pelo 
delinqüente. Não como afirmação de vindita, 
mas como demonstração de que o direito pos
tergado protesta e reage, não apenas em fun
ção do indivíduo, mas também da sociedade 
(NORONHA, 1992, p. 225).

2 Penas p rivativas de liberdade
Das modalidades de penas (privativas de li

berdade, restritivas de direito e multa), as privativas 
de liberdade (reclusão, detenção e prisão simples) 
são as penas mais utilizadas nas legislações moder
nas (a Constituição brasileira permite a privação ou 
a restrição de liberdade no art. 50, XLVI) e são cum
pridas de forma progressiva, nos regimes fechado, 
semi-aberto e aberto.

No regime fechado, a pena é cumprida em es
tabelecimentos de segurança máxima ou média (art. 
33, §1°, a, do CP), e 0 condenado fica sujeito a traba
lho no período diurno e a isolamento durante o re
pouso noturno. Por sua vez, no regime semi-aberto, 
a pena deve ser cumprida em colônia agrícola, in
dustrial ou estabelecimento similar (art. 33, § i°, b, do 
CP), sendo admitido o trabalho externo (art. 35, §2°, 
CP). Finalmente, no regime aberto, a pena deve ser 
cumprida em casas de albergados ou estabelecimen
tos adequados (art. 33, §1°, c, do CP).

Iniciado 0 cumprimento da pena no regime 
estabelecido na sentença, possibilita-se ao senten
ciado, de.acordo com 0 sistema progressivo, a trans
ferência para regime menos rigoroso (art. 33, §2°, 
CP), desde que cumpra 1/6 da pena e ostente bom 
comportamento, ressalvada a hipótese de crimes 
hediondos, em que se exige 0 lapso de 3/5 (reinci
dente) e 2/5 (primário).

É certo que a prisão, ainda que considerada a 
citada progressividade, apresenta aspectos negativos. 
Entretanto, não se pode questionar que continua ela 
a ser o único recurso aplicável aos delinqüentes de 
alta periculosidade que atentam contra a ordem

pública, justificando-se a sua necessidade preventi
va e concreta.’

Manuel Pedro Pimentel aceriadamente afirma: 
"A prisão precisa ser mantida, para servir como reco
lhimento inicial dos condenados que não tenham 
condições de serem tratados em liberdade” 
(PIMENTEL, 1983, p. 23). A prisão, deve-se reconhecer, 
é insuprimível, quer como instrumento de repressão, 
quer como defesa social (MIRABETE, 2004a, p. 252).

3 Nova realidade do sistem a prisio nal
Nesse contexto (pena de prisão para manu

tenção da ordem pública e controle de delinqüentes 
de alta periculosidade) e com 0 surgimento de uma 
nova realidade no sistema prisional, a Lei n° 10.792/ 
2003 alterou a redação do art. 52 da LEP e criou 0 
Regime Disciplinar Diferenciado, que teve origem 
na Resolução n° 26/2001 da Secretaria de Assuntos 
Penitenciários do Estado de São Paulo (cópia da re
solução em anexo).

Assim foram construídos presídios especiais 
para abrigar os criminosos cuja presença no meio 
carcerário colocava em risco a ordem e a disciplina in
terna e a própria integridade física dos condenados.1 2

1 “Princípio da necessidade concreta da pena: Nos termos do art. 
59 do CP, 0 juiz, no momento da fixação da pena, deve aplicar 0 
que considera suficiente e necessário para a reprovação e 
prevenção do deüto. O principio da necessidade concreta da pena, 
por razões preventivas (Roxin) encontra amparo legal no nosso 
país.” (COMES, 2004, p/377).

2 Em março de 2003,0 governo federal estudava uma medida pro
visória para criar um sistema de “cárcere duro” no país, aplicado 
aos condenados por delitos ligados ao crime organizado. Essa 
era a idéia originária, tendo como objetivo principal dar amparo 
legal ao Regulamento Disciplinar Diferenciado (RDD), existente 
como norma administrativa em prisões de segurança máxima 
do Rio e São Paulo. Márcio Thomaz Bastos, em entrevista à im 
prensa, admitiu, em março de 2003: “Admitimos o endurecimen
to do regime, mas também o conceito de que só deve ir para a 
prisão quem é perigoso.” Cumpre destacar que 0 caso reclama
va urgência, após o assassinato, no dia 15 de março de 2003, do
juiz corregedor da Vara de Execuções Criminais de Presidente 
Prudente, Antônio José Machado Dias. Assim, o ministro Márcio 
Thomaz Bastos esteve com o governador de São Paulo, Geraldo

' Alckmin (PSDB), e com 0 secretário da Administração Penitenciá
ria de SP, Nagashi Furukawa. Segundo o ministro, 0 RDD era uma 
"boa medida”, e o Judiciário paulista j á  havia declarado SU3 le: 
galidade. A decisão paulista sobrea legalidadedo RDDestava
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Portanto, a inclusão no Regime Disciplinar Di
ferenciado, além de instrumento meramente disci
plinar, representa ferramenta legai à consecução da 
finalidade de se proporcionarem “condições para a 
harmônica integração social do condenado e do in
ternado” (artigo 1° da LEP).3

Na medida em que 0 condenado ou preso provi
sório inobserva os deveres previstos no art. 39 da LEP, 
dentre outros constantes da mesma lei, que regem 0 
comportamento do condenado ou do preso provisó
rio, colocando em risco a ordem pública, a providência 
que se evidencia mais profícua é a submissão do reclu
so ao Regime Disciplinar Diferenciado.

Na verdade, houve intervenção legítima do 
Estado para cumprimento do disposto no artigo i °  
da LEP, inexistindo, portanto, qualquer afronta ao 
teor do texto da Carta Magna.4

Nesse sentido confira-se 0 entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça:

[...] dessa forma, tenho como legítima a atua
ção estatal ao instituir o Regime Disciplinar 
Diferenciado, tendo em vista que a Lei n°

amparada em resolução (n3 26/2001) da Secretaria da Adm inis
tração Penitenciária. No Congresso Nacional havia 0 Projeto de 
Lei 5.073/2001, prevendo o RDD com duração máxima de 360 dias, 
com repetição por nova falta grave de mesma espécie, cumpri
mento da pena em cela individual, na qual o condenado deveria 
permanecer por 16 horas diárias, e visitas semanais com apenas 
duas pessoas, sem contaras crianças, com duração de duas horas. 
Essas medidas seriam aplicadas pelo diretor (estariam enume
radas nos incisos I, II e ilido artigo 52), enquanto que as medidas 
previstas no projeto, IV e V (inclusão no RDD), ficariam a cargo do 
conselho discipíiriar, conforme 0 regulamento. Já os artigos 58 
da LEP e 86, no projeto original, tinham redação idêntica à da Lei 
10.792/03. Por outro lado, o secretario de Administração Peni
tenciária de São Paulo, Nagashi Furukawa, entregou ao m inis
tro Márcio Thomaz Bastos documento com as sugestões do 
governo paulista, alterando o prpjeto de lei 5073/2001, para 
permitir a ampliação do prazo de isolamento em até 1/6  da 
pena, na forma que foi consagrada na Lei 10.792/03 (GOMES; 
CUNHA; CEROUEiRA).

JHabeas corpus n° 1.158.141.3/1,14o Câmara do 70 Grupo da Secçâo 
Criminal do TJSP, rei. Vidai de Castro, j. 28.02.08.

4 "O regime disciplinar diferenciado,previsto no art. 52 da Lei de 
Execução Penal, é constitucional”. Tese n° 251 do Setor de Recur
sos Extraordinários e Especiais do Ministério Público, D.O.E., 06/ 
12/06, p.62.
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10.792/2003 busca dar efetividade à crescen
te necessidade de segurança nos estabeleci
mentos penais, bem como resguardar a ordem 
pública, que vem sendo ameaçada por crim i
nosos que, mesmo encarcerados,-continuam 
comandando ou integrando facções crimino
sas as quais atuam tanto no-interior do siste
ma prisional liderando rebeliões que não raro 
culminam com fugas e mortes de reféns, agen
tes penitenciários e ou outros detentos quan
to fora, óu seja, em meio à sociedade civil (STJ, 
Ouinta Turma, HC 40.300-RJ, rei. m inistro 
Arnaldo Esteves Lima, J. 07-06-2005. In: DJ 
22.08.2005, P- 312).

4 O Regime D isciplinar Diferenciado e a Lei de 
Execução Penal

Dispõe o art. 52 da Lei de Execução Penai, com 
redação determinada pela Lei n.° 10.792/2003, in 
verbis:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime 
doloso constitui falta grave e, quando ocasio
ne subversão da ordem ou disciplina internas, 
sujeita o preso provisório, ou condenado, sem 
prejuízo da sanção penal, ao regime discipli
nar diferenciado, com as seguintes caracterís
ticas:
■I - duração máxima de 360 (trezentos e sessen
ta) dias, sem prejuízo de repetição da sanção 
por nova falta grave de mesma espécie, até 0 
limite de i/6  (um sexto) da pena aplicada; 
li - recolhimento em cela individual; 
ill - visitas semanais de duas pessoas, sem con
tar as crianças, com duração de 2 (duas) horas; 
IV - 0 preso terá direito à saída da cela por 2 
(duas) horas diárias para banho de sol.
§ i °  O regime disciplinar diferenciado também 
poderá abrigar presos provisórios ou conde
nados, nacionais ou estrangeiros, que apre
sentem alto risco para a ordem e a segurança 
do estabelecimento penal ou da sociedade.
§ 2° Estará iguaímente sujeito ao regime dis
ciplinar diferenciado o preso provisório ou 0
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condenado sob o qual recaiam fundadas sus
peitas de envo-lvimento ou participação, a 
qualquer título, em organizações criminosas, 
quadrilha ou bando.

Aplica-se o Regime Disciplinar Diferenciado 
como sanção disciplinar (art.52, caput) ou como 
medida cautelar (§§i° e 20), com as seguintes restri
ções: recolhimento em cela individual, visitas sema
nais de duas pessoas, sem contar as crianças, com 
duração de duras horas e direito à saída da cela por 
duas horas diárias para banho de sol.

O Regime Disciplinar Diferenciado não é um 
novo regime de cumprimento de pena. Constitui-se 
em um regime de disciplina carcerária especial, ca
racterizado por maior grau de isolamento do preso 
e de restrições ao contato com o mundo exterior, 
segundo Julio Fabrini Mira bete (2004b, p. 142), e 
modalidade de sanção disciplinar, segundo Renato 
Marcão (2006, p. 119).

Somente pode ser aplicado por decisão ju d i
cial precedida de manifestação do Ministério Públi
co e da defesa (art. 54, LEP), respeitando-se assim o 
principiodajurisdicionalização da execução da pena. 
Conforme Paulo Lúcio Nogueira:

[...] estabelecida a aplicabilidade das regras 
previstas no Código de Processo Penal, é in
dispensável a existência de um processo, com 
[nstrumentoviabilizadorda própria execução, 
onde devem ser observados os princípios e as 
garantias constitucionais a saber: legalidade, 
jurisdicionalidade, devido processo legal, ver
dade real, imparcialidade do juiz, igualdade 
das partes, persuasão racional ou livre con
vencimento, contraditório e ampla defesa, ini
ciativa das partes, publicidade, oficialidade e 
duplo grau de jurisdição, entre outros" (NO
GUEIRA, 1996, p. 7).

Dessa forma, como sanção disciplinar (hipó
tese do art. 52, caput) ou medida cautelar (hipóteses 
dos § § i°  e 2o), nada há de irregular na imposição do 
Regime Disciplinar Diferenciado, que está discipli
nado em lei federal e deve ser aplicado por decisão

judicial no processo dè execução, sujeito aos princí
pios processuais, assegurada a participação da de
fesa e do Ministério Público.

Resta, portanto, na aplicação do Regime Dis
ciplinar Diferenciado, preservado o princípio da ju - 
risdicionalização (art. 20, LEP), a inafastabilidade da 
apreciação do Poder Judiciário no tocante à even
tual lesão ou ameaça de lesão aos direitos do cus
todiado (artigo 5a, inciso XXXV, CF), o principio dó' 
devido processo legal (art. 50, LIV, CF), do contradi
tório e da ampla defesa (art. 50, LV, CF).

5 O Regime D isc ip lin a r D iferenciado e os 
p rincíp ios co n stitu cio n ais

Também não há falar em violação ao princí
pio da dignidade da pessoa humana (art. i°, III, da 
CF), à proibição da submissão à tortura, a tratamen
to desumano e degradante (art. 50, III, da CF) e ao 
princípio da humanidade das penas (art. 50, XLVII, 
da CF), porque as restrições impostas (recolhimento 
em cela individual, visitas semanais de-duas pessoas, 
sem contar as crianças, com duração de duas horas e 
direito à saída da cela por duas horas diárias para 
banho de sol) longe estão de caracterizar submissão 
vexatória do encarcerado a padecimentos fisicos e 
psíquicos ou qualquer afronta aos regramentos dis
ciplinados pela Lei de'Execução Penal na aplicação 
terapêutica da pena.

Sobre penas cruéis, bem a propósito, preleci- 
ona Alexandre de Moraes, afirmando que:

[...] dentro da noção de penas cruéis deve es
tar compreendido conceito de tortura ou de 
tratamentos desumanos ou degradantes, que 
são, em seu significado jurídico, noções gra
duadas de uma mesma escala que, em todos 
os seus ramos, acarretam padecimentos físi
cos ou psíquicos ilícitos e infligidos de modo 
vexatório para quem os sofre (MORAES, 2003, 
p.169).

O certo é que, apesar de conter maior rigor, é 
regime disciplinar especial, e não pena cruel, e deve 
ser considerado como de maior relevo à ordem pú
blica que se encontra ameaçada. E outra não foi a 
orientação da 12a Câmara, do 6o Grupo de Secção

Criminal / Criminal 31

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao ju l
gar 0 habeas corpus n° 1.152.554.3/5-00 -  São Paulo, 
rei. Breno Guimarães:

[...] noutro turno, não se pode considerar degra
dante, cruel e desumano 0 motivado isolamen
to celular do preso definitivo ou provisório, 
quando se constatar que este, se mantido em 
cárcere em contato com os demais, ofereça ris
co à ordem interna e segurança no estabeleci
mento prisional. E não se pretende emprestar 
à execução 0 simbolismo do Direito Penal tam
pouco a regência do "Direito Penal do Inimigo”, 
de Ghünter Jackobs. O que se tem em foco é 
justamente, a partir de circunstâncias fáticas 
concretas que denotem as hipóteses previstas 
pelo legislador, a determinação de restrições no 
curso da execução ou da prisão provisória, to
davia, não para torná-las degradantes e cruéis 
e sim para permitir 0 restabelecimento da or
dem e disciplina prisionais. Outrossim, não se 
vislumbra a insalubridade do isolamento do 
preso em cela individual, com permissão de 
banho de sol por duas horas diárias e de rece
bimento de visitas semanais de duas pessoas, 
sem contar crianças, com duração também de 
duas horas, considerando ainda que 0 locai 
em que 0 recluso deverá estar alojado deve 
estar afinado com as exigências do artigo 88 
da LEP, donde se extraem requisitos em con
sonância com as balizas oferecidas pelos itens 
9 a i4das Regras Mínimas para Tratamento de 
Presos da ONU. Ademais, 0 regime disciplinar 

• diferenciado, ainda que importe o prevalente 
isolamento, não impede que 0 preso receba 
assistência médica e psicológica, para garan
tir-se a higidez física e mental vislumbradas 
também no item 32 das aludidas Regras Míni
mas.

Outrossim, 0 sistema penitenciário, para manter 
a ordem e a disciplina, bem como a regular execução 
das penas, há que se valer de medidas disciplinadoras. 
Portanto, vislum bra-se que 0 Regime Disciplinar 
Diferenciado atende ao princípio da proporciona
lidade entre a gravidade da falta e a severidade da 
sanção.

Ademais, um direito individual não pode ser
vir de salvaguarda de práticas ilícitas.

Está muito em voga, hodiernamente, a utiliza
ção ad argumentandum tantum, por aqueles 
que perpetram delitos bárbaros e hediondos, 
dos indigitados direitos humanos. Pasmem, 
ceifam vidas, estupram, seqüestram, destroem 
lares e trazem dor a quem quer que seja, por 
nada, mas depois, buscam guarida nos direitos 
humanos fundamentais. É verdade que esses 
direitos devem ser observados, mas por todos, 
principalmente, por aqueles que, impensada
mente, cometem os censurados delitos/trazen- 
do a dor aos familiares das vítimas.5

A própria Declaração dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas prevê, em seu art. 29, a relativi
dade dos direitos fundamentais, in verbis:

1) Todo o homem tem deveres para com a co
munidade, na qual 0 livre e pleno desenvol
vimento de sua personalidade é possível.

2) No exercício de seus direitos e liberdades, 
todo 0 homem estará sujeito a penas às lim i
tações determinadas pela lei, exclusivamente 
com 0 fim de assegurar 0 devido reconheci
mento e respeito dos direitos e liberdades 
de outrem e de satisfazer as justas exigências 
da moral, da ordem pública e do bem-estar 
de uma sociedade democrática.

3) Esses direitos e liberdades não podem, em 
hipótese alguma, ser exercidos contraria
mente aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas.

Sobre os limites dos direitos e garantias fu n
damentais, Alexandre de Moraes consigna que:

[...] os diceitos humanos fundamentais não 
podem ser utilizados como um verdadeiro es
cudo protetivo da prática de atividades ilíci-

5 STJ, 6a T, RHC n° 2.777-0/RJ, rei. min. Pedro Acioli. in: Ementário 
STJ, 8/721 e STF, RT 709/418.
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tas, nem tampouco como argumento para afas
tamento ou diminuição da responsabilidade 
civil ou penal por atos criminosos, sob pena 
detotal consagração ao desrespeito a um ver
dadeiro Estado'de Direito, Os direitos e ga
rantias fu n d am e n tais  consagrados pela 
Constituição Federal, portanto, não são ilim i
tados, uma vez que encontram seus limites nos 
demais direitos igualmente consagrados pela 
Carta Magna (Princípioda relatividade ou con
veniência das liberdades públicas). Dessa for
ma, quando houver conflito entre dois ou mais 
direitos ou gafantias fundamentais, o intér
prete deve utilizar-se do princípio da concor
dância prática ou da harmonização, deforma 
a coordenar e combinar os bens jurídicos em 
conflito, evitando o sacrifício total de uns em 
relação aos outros, realizando uma redução 
proporcionai do âmbito de alcance de cada 
qual (contradição de princípios), sempre em 
busca do verdadeiro significado da norma e 
da harmonia dotextoconstitucional com suas 
finalidades precípuas. É mister, ainda, que as 
restrições sejam proporcionais, isto é, que se
jam adequadas e justificadas pelo interesse pú
blico e atendam ao critério da razoabilidade. Em 
outros termos,tendoemvistaa observância dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalida
de, cabe analisar não só a legitimidade dos ob- 

• jetivos perseguidos pelo legislador, mas tam
bém a necessidade de sua utilização, isto é, a 
ponderação entre a restrição a ser imposta aos 
cidadãos e os objetivos pretendidos (MORAES, 
2003, p. 169).

C o n clu sã o
Portanto, a imposição do Regime Disciplinar 

Diferenciado decorre, antes de mais nada, da atual 
realidade do sistema prisional. Dessa forma, inexis- 
te afronta ao teor do texto da Carta Magna, pois, 
como vimos, as referidas medidas administrativas 
não ferem os direitos dos presos, sem contar que o 
artigo 47 da Lei de Execução Penal, ao tratar do po
der disciplinar na execução da pena privativa de liber
dade, já prevê a possibilidade de o referido munus ser 
exercido conforme disposições regulamentares, tal

como ocorrido com a edição da Lei 10.792/2003, que 
alterou 0 art. 32 da LEP.

Registre-se, finalmente, que a insegurança 
continua a ser a maior preocupação dos cidadãos. 
Pesquisas recentes demonstram que a segurança/ 
violência é a maior preocupação dos brasileiros e 0 
maior problema de nosso país.

Combater os criminosos e reduzir, pois, os ín
dices de criminalidade são exigências da sociedade 
e um imperativo da cidadania, porque um Estado 
que se define democrático e tem como um dos seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. i °  
da Constituição Federal) não pode deixar os seus 
cidadãos à mercê dos criminosos.

Juliotti, P. J. Jail punishment, Differential Disciplinary 
Rule and human person dignity. Revista Justitia (São 
Paulo), v. 198, p. 27-34 /  jan/jun.2008.

e AB5TRACT: Is the Differential Disciplinary Rule a 
cruel punishment? Is the Differential Disciplinary 
Rule unconstitutional? The following lines are 
intended to address such questions in a satisfactory 
way. First of all, we wisb to demonstrate that 
penalties, especiaily freedom constraint ones, with 
all their imposed lim itations, are stiil the only 
efficient applicabie penalty to highiy dangerous 
delinquents who disobey the law. In such scenario 
(jail punishm ent to keep order and control of 
delinquents) and considering the actual reality 
within the prison System, Law n° 10.792/2003 
created the Differential Disciplinary Rule (DRR), 
based on Resolution n° 26/ 2001, issued by Secre
taria de Assuntos Penitenciários do Estado de São 
Paulo. In fact RDD is ju st  a d iscip linary tool, 
characterized by a higher isolation of the prisoner 
and higher restrictions to contact with the outèide 
world. There is nothing illegal in its enforcement 
since it was created by a federal law and can only 
be applied as a consequence of a court decision 
which must itself comply with the due process of 
law and respectthe equal participation ofdefense 
and prosecution. RDD neither disregards human 
dignity (Brazilian Federal Constitution, art. i° ,  III), 
torture or inhuman treatment prohibitions (BFC, 
art. 5o, III) nor humanitarian penalty principies (BFC,
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art. XLVII) because its constraints are farfrom any 
submission to physical or psychological illegality 
and do not violate the rules of the Penal Execution 
Law as to penalties applicâtion. Therefore, we 
defend that the Differential Disciplinary Rule has 
been created dueto the actual reality inthe prison 
System and to the government needs to protect 
social order and that it does not violate the Fede
ral Constitution.

• KEYWORDS: Punishment. Jail. Law. Delinquents. 
Liberty. Constitutional
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Anexo I
Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário

Resolução SAP-026, de 4-5-2001 
Diário Oficial - São Paulo, vol. 111, n. 84, 5/5/2001 
Regulamenta a inclusão, permanência e exclu

são dos presos no Regime Disciplinar Diferenciado 
O Secretário da Administração Penitenciária, de con
formidade com a Lei de Execução Penal, especial

mente o artigo 53, IV, e o Decreto 45.693/2001, con
siderando que:

É necessário disciplinar, dentre os estabeleci
mentos penitenciários, 0 Regime Disciplinar Dife
renciado/ destinado a receber presos cuja conduta 
aconselhe tratamento específico, a fim de fixar cla
ram ente as obrigações e as facufdades desses 
reeducandos;

Os objetivos de reintegração do preso ao sis
tema comum devem ser alcançados pelo equilíbrio 
entre a disciplina severa e as oportunidades de aper
feiçoamento da conduta carcerária;

O Regime Disciplinar Diferenciado é peculiar, 
mas, apesar de seu rigor, não pode ser discriminató
rio, permanente ou afrontador das dísposíçõès das 
Constituições da República e do Estado, e da Lei de 
Execução Penal,

Resolve:
Artigo i °  - O Regime Disciplinar Diferenciado 

(RDD), aplicável aos líderes e integrantes das fac
ções criminosas, bem como aos presos cujo com 
portamento exija tratamento específico, é próprio 
do Anexo de Taubaté, das unidades I de Avare, i.e II 
de Presidente Wenceslau, laras e de outras designa
das pela Administração.

Artigo 2° - O Diretor Técnico de qualquer unida
de, em.petiçãofundamentada, solicitará a remoção do 
preso ao RDD, perante 0 Coordenador Regional das 
unidades prisionais, que, se estiver de acordo, encami
nhará o pedido ao Secretário Adjunto, para decisão 
final.

Artigo 3° - Ninguém será incluído no RDD por 
fato determinante de inclusão anterior.

Artigo 4o - O tempo máximo de permanência, na 
primeira inclusão, é de 180 dias; nas demais, de 360 dias.

§ i °  - No decorrer da permanência do preso no 
RDD, havendo a prática de fato grave devidamente 
comprovado, deverá ser feito novo pedido de inclu
são, procedendo-se nos termos do artigo 2°.

§ 2° - Os Diretores das unidades citadas no art. 
i ° ,  assessorados pelos técnicos do Centro de Segu
rança e Disciplina e do Núcleo de, Reabilitação, po
derão requerer ao Secretário Adjunto, com parecer 
prévio do Coordenador Regional, que reconsidere 
a decisão de inclusão do preso no RDD.
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Artigo 5o - Durante a permanência, para as
segurar os direitos do preso, serão observadas as 
seguintes regras:

I - Conhecimento dos motivos de inclusão no RDD.
II - Saída da cela para banho de sol de, no 

mínimo, i hora por dia.
III - Acompanhamento técnico programado.
IV - Duração de 2 horas semanais para as v i

sitas, atendido o disposto no Artigo 1 ° da Resolu
ção SAP-9/2001.

V - Permanecer sem algemas, no curso das visitas.
VI - Remição da pena pelo trabalho e pela 

educação, conforme a lei e a jurisprudência.
VII - Remição do RDD, à razão de 1 dia des

contado por 6 dias normais, sem falta disciplinar, 
com a possibilidade de serem remidos, no m áxi
mo, 25 dias, e cumpridos 155 dias de regime.

VIII - A ocorrência de falta disciplinar deter
mina a perda do tempo anteriormente remido. ‘

IX - Contato com o mundo exterior pela cor
respondência escrita e leitura.

X - Entrega de alimentos, peças de roupas e 
de abrigo e objetos de higiene pessoal, uma vez 
ao mês, pelos fam iliares ou amigos constantes do 
rol de visitas.

Artigo 6o - O cumprimento do RDD exaure a 
sanção e nunca poderá ser invocado para funda
mentar nova inclusão ou desprestigiar o mérito 
do sentenciado, salvo, neste últim o caso, a má 
conduta denotada no curso do regime e sua per
sistência no sistema comum.

Artigo 7o - A reinclusão só poderá ser deter
minada com base em fato novo ou contumácia na 
prática dos mesmos atos que levaram o sentencia
do à primeira inclusão.

Artigo 8o - A inclusão e a'exclusão do sen
tenciado no RDD serão comunicadas, em 48 ho
ras, ao Juízo da Execução Penal.

Artigo 9o - Os casos omissos serão solucio
nados com a aplicação do Regimento Interno Pa
drão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado 
de São Paulo.

Artigo 10 - As ordens de inclusão no RDD 
anteriores à presente Resolução ficam canceladas.

Artigo 11 - Esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, alcançando desde logo 
os sentenciados já incluídos no RDD, sem prejuízo 
dotem poanteriorde inclusão. Revogam-se as dis
posições em contrário, especialm ente a Resolu
ção SAP-78/93.

................
..............
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Lei de Imprensa: Inconstitucional Por Quê?

* SUMÁRIO: Introdução, i O equívoco da preten
são. 2 Efeitos práticos da decisão. Conclusões. 
Referências bibliográficas.

• RESUMO: O texto tem por objetivo analisar pedi
do formulado junto ao Supremo Tribunal Federal, 
no qual se pleiteia a declaração de inconstitucio- 
nalidade da Lei de Imprensa (Lei n° 5.250/67). As
sim, procura-se demonstrar 0 descabimento da 
pretensão, na medida em que a mencionada lei 
não importa em qualquer afronta à Constituição, 
embora editada ao tempo em que as liberdades 
públicas experimentavam sérias restrições. Ao 
contrário, a lei contém dispositivos francamente 
favoráveis àquele que comete um crime de im 
prensa, sobretudo quando jornalista seu autor. 
De outra parte, 0 eventual reconhecimento da in- 
constitucionalidadè da lei, em sua integralidade, 
deixará sem proteção inúmeras situações práti
cas, posto que nem sempre o instrumental legal 
existente (Código Penal, Código Civil etc.) poderá 
ser aplicado com eficácia, de modo a coibir con
dutas que, dada a sua gravidade, exigem pronta 
resposta.

e PALAVRAS-CHAVE: Crimes de imprensa. Lei n° 
5.250/67. Reconhecimento da inconstitucionali- 
dade da lei. Desnecessidade e inconveniência do 
pedido.

In tro d u çã o
Um intenso debate cercou a recente decisão 

do Supremo Tribunal Federal, da lavra de um de seus 
mais ilustres ministros, Carlos Britto, que, em cará- *

* Promotor de Justiça no Estado de São Paulo. Professor universi
tário. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp).
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ter liminar, suspendeu os efeitos de vários dispositi
vos da Lei de Imprensa (Lei n° 5.250/67), atendendo a 
uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamen
tal (ADPF130-DF), proposta pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT). Tal decisão foi levada à apreciação 
do pleno da mais alta corte-do país, no dia 27 de feve
reiro último, que, praticamente, a manteve, salvo uma 
ou outra alteração.

i O equívoco da pretensão
Causa, de plano, enorme estranheza que se 

vá agora suscitara inconstitucionalidade da lei, pas
sados mais de 40 anos de sua vigência. Poderá se 
argumentar que, à época de sua entrada em vigor, 0 
ambiente não era propício para esse tipo de iniciati
va. E, de fato, não era. Ocorre que o país respira, há 
quase 20 anos, ares de democracia, e, apesar disso, 
se esperou tanto tempo para se invocar esse tipo de 
argumentação. Difícil se deixar de identificar certo 
oportunismo na propositura da ADPF, sobretudo 
quando seu autor é um partido político.

Invocou-se, como fundamento da decisão, 0 
princípio constitucional que assegura a liberdade 
de expressão e informação (art. 220 da CF). Esse um 
dos aspectos mais interessantes da decisão. Pri
meiro, que se tomou como absoluto 0 principio 
constitucional, quando se sabe que, mesmo princí
pios constitucionais devem ser interpretados em har
monia com outros princípios, do mesmo status, 
como por exemplo aquele que garante a inviolabili
dade da honra, intimidade, vida privada e imagem 
da pessoa (art. 5°, X, da Constituição). Segundo, por
que se fez tábula rasa (mesmo se tratando de uma 
decisão liminar, portanto precária e sujeita a altera
ção) do grande debate que se trava a respeito do 
assunto e que coloca, de um lado, a liberdade de 
imprensa e, de outro, o direito à honra da pessoa.

Trata-se de preocupação que não passou des
percebida pelo professor F. Ossenbühl, citado em 
trabalho de Manuel da Costa Andrade:
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Numa inextrincável mistura de afirmações de 
facto e de juízos de vaior ele vê a sua vida, a 
sua família, as suas atitudes interiores disseca
das perante a nação. No fim eie estará civica- 
mentemorto, vítima de assassinato da honra. 
Mesmo quando essas consequências não são 
atingidas, a verdade é que a imprensa moder
na pode figurar corno a continuadtora directa 
da tortura medieval. Em qualquer dos casos é 
irrecusável o seu efeito-d e-p elourinho  
(ANDRADE, 1997, p. 25).

Mais à frente, forte ainda na doutrina alemã 
de H. Roeder, o professor português ressalta que

[...] hoje parece perfeitamente ocioso gastar 
uma só palavra para pôr em evidência que a 
divulgação da verdade é em si mesma alta
mente valiosa e culturaimente estimulante; 
mas só em nome de uma compreensão a rb i-. 
traria, para não dizer de uma monstruosidade 
jurídica se poderia tomar tal direito como ili- 

- mitado (ANDRADE, op. cit, p. 29).

Resta evidente, assim, que, ao contrário do que 
pareceu à decisão do ministro, a liberdade de im
prensa não importa em um direito absoluto, mas, 
antes, deve se compatibilizar com outros-direitos 
também constitucionalmente tutelados, ponderan
do-se os bens e valores em jogo.

Interessante; para se dizer o mínimo, 0, argu
mento utilizado na inicial da ADPF, segundo 0 qual 
a lei seria "incompatível com os tempos democráti
cos’’. Ora, a maioria dos países do mundo possui, 
como um dos pilares da democracia, a liberdade de 
imprensa. Nem poderia serdiferente. Mastodos e le s' 
contam com legislação que visa regulamentar essa. 
atividade. A Lei de Imprensa portuguesa, para to
marmos um exemplo, em seu art. 1°, garante a liber
dade de imprensa, para, logo em seguida, em seu 
art. 30, afirmar que esse direito, porém, tem como 
limite, a garantia dos direitos ao “bom nome, à re
serva da intimidade da vida privada, à imagem e à 
palavra dos cidadãos”.

A se conferir, ainda, a observação lançada no 
voto do ministro Menezes Direito, segundo o qual 
os países desenvolvidos não prevêem qualquer le

gislação tratando de crimes de imprensa. Conforme 
já ressaltado, em Portugal vigora a Lei n.° 2/99, de 13 
de janeiro. Na Espanha, a matéria vem tratada pelo 
Real-Decreto-Ley n° 24/1977, de i °  de abril, e pela Ley 
Orgânica 2/1977, de 19 de ju nho  (há, hoje, um 
Proyecto de Ley dei Estatuto dei Periodista 
Profesional sendo discutido no Congresso espanhol). 
Nos Estados Unidos é certo que em 1791 foi promo
vida a 1a Emenda à Constituição de 1787, pela qual "0 
Congresso não aprovará nenhuma lei [...] que viole 
a liberdade de expressão e de imprensa”. De se ver, 
porém, que "os legislativos estaduais efederais apro
varam leis que isentam de proteção alguns tipos de * 
expressão, tais como as de sedição, ameaças à segu
rança pública e à defesa nacional, pornografia, certas 
mensagens comerciais, difamação, calúnia e invasão 
de privacidade”, segundo informação obtida no sí
tio da Sociedade ínteramericana de Imprensa. Esse 
órgão informa, ainda, que no Canadá a matéria vem 
tratada conforme

[,..]o Código Penal e as leis federais tratam da 
difamação e das leis relativas à literatura do 
ódio, à obscenidade e à pornografia infantil. 
Esse código contém também disposições re
ferentes às proibições de publicação, incluin
do as proibições de revelar a identidade dos 
querelantes em assuntos relativos a agressão 
sexual.

Outro mito que precisa ser, de vez, exorcizado, 
é que a lei seria arbitrária, contendo "nítido viés au
toritário”, para utilizar a expressão do ministro Car
los Britto. Trata-se de mais uma daquelas expressões 
que, tantas vezes repetidas, acabam por cair no sub
consciente coletivo. Na verdade, por ser uma lei edi
tada em um período inegavelmente autoritário, se 
passou a entender que ela seria, só por isso, também 
autoritária. Assim, se repete tal argumentação, quase 
que mecanicamente, sem que se proceda a uma aná
lise séria e desapaixonada do diploma legal.

Apenas para reforçar esse entendimento, bas
ta se tomar 0 exemplo do crime de calúnia. Ouando 
praticado por meio da imprensa, sua pena mínima é* 
de seis meses de detenção, segundo o art. 20 da lei.
È exatamente a mesma pena mínima prevista, no 
Código Penal, para 0 crime de calúnia quando per
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petrado por outra forma, que não a imprensa (raciocínio 
idêntico se aplica, também, aos crimes de difamação e 
injúria). Vale dizer: conhecendo a tendência dos juizes 
brasileiros em dosara pena em seu patamar mínimo, 
tem-se que a situação desse crime contra a honra, 
praticado através da imprensa ou não, é exatamente 
a mesma. De se indagar, então, onde estaria o tal 
“viés autoritário” da lei. De qualquer sorte, perpetra
dos pela imprensa ou não, os crimes contra a honra se 
sujeitam aos Juizados Especiais Criminais, conforme 
dispõe a Lei n° n .313/06, que não fez qualquer res
salva ao tipo de procedimento para aplicação da Lei 
n° 9.099/95, superando, com isso, qualquer discus-. 
são existente, inclusive no seio do próprio STF, so
bre a aplicação deste último diploma, em face do 
procedimento especial previsto na Lei de Imprensa.

Advertência que se impõe, também, é que a 
decisão é celebrada por jornalistas, como se a Lei de 
Imprensa contiveste dispositivos que só atingissem 
os profissionais da imprensa. Não é assim. Para se 
cometer um crime de imprensa, não se exige essa 
condição especial. Qualquer um que publique num 
jornal uma matéria ofensiva à honra deterceiro, seja 
ou nãojornalista, responderá criminalmente portal 
ato. Diz-se, ademais, que o diploma legal serve de 
ameaça contra jornalistas, na medida em que pode 
culminar com a decretação de sua prisão. É preciso, 
contudo, que se‘atente ao alcance dessa expressão. 
Se se tratar de prisão em flagrante, a maioria dos 
delitos previstos' na Lei de Imprensa admite a tran
sação penal, como se vê nos artigos 16, em seu pará
grafo único, 17,19 caput, 19 § 2°, 21 e.22. Basta, assim, 
que q. autor do fato se encaminhe ao juizado ou as
suma o compromisso de fazê-lo, para se livrar do 
flagrante, na exata dicção do parágrafo único do art. 
69 da Lei n° 9.099/95. Caso se entenda prisão em 
uma acepção mais ampla, ou seja, como a concreta 
possibilidade de 0 jornalista ser compelido a cumprir 
pena em decorrência de uma sentença condenatória, 
também não se vislumbra qualquer ilegalidade. Ora, 
há crimes, que a doutrina qualifica como próprios. 
que exigem mesmo uma especial qualidade do su
jeito ativo. Não apenas jornalistas, portanto, se su
jeitam a isso. O juiz e 0 promotor de Justiça, dentre 
outros, cometem o crime do art. 177 da Lei de Falên
cia caso adquiram bens da massa ou do devedor em 
recuperação judicial, em processos nosquaistenham
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atuado. O médico pode perpetrar o delito do art. 
302 do Código Penal caso emita um atestado falso. 
O prefeito se submete às penas do delito previsto 
no DL 201/67. De festo, qualquer pessoa, exerça a 
profissão que exercer, pode, eventualmente, perpe
trar um crime e se ver incursa no Código Pena). Não 
se entende por qual razão com jornalistas deveria 
ser diferente. A propósito, a lei tonta com instru
mentos altamente benéficos ao jornalista, como 
aquele que impede sua prisão antes do trânsito em 
julgado da sentença condenatória e lhe garante “sala 
decente” para 0 cumprimento da pena (art. 66).

2 Efeitos práticos da decisão
Cabe analisar os efeitos práticos da mencio

nada decisão. Num dos pontos, por assim dizer, mais 
polêmicos, se suspendeu o efeito de qualquer deci
são que tenha relação com o art. 3° da lei. Ora, esse 
artigo é exatamentê aquele que proíbe,que estran
geiros sejam proprietários de empresas jornalísti
cas. Ao decidir dessa forma, o ministro não se aper
cebeu do disposto no art. 222 da Constituição, quan
do dispõe que “a propriedade de empresa 
jornalistica e de radiodifusão sonora e de sons e 
im agens é privativa de b rasile iros natos ou 
naturalizados há m.ais de dez anos, ou de pessoas 
jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sede no país”. Trata-se de medida de prote
ção, prevista na legislação da maioria dos países 
democráticos, consistente na reserva, somente aos 
nacionais, do controle dos órgãos de imprensa. Não 
fosse assim, eventual invasão estrangeira poderia 
ferir de morte nossa cultura, nossas tradições, en
fim, tudo 0 que há de mais caro a um povo. Nos 
inspirados exemplos de Luís Roberto Barroso (p.107), 
imagine-se a situação do brasileiro obrigado a assistir, 
aos domingos, a touradas ou campeonatos de beisebol 
(3). De qualquer sorte, a Emenda Constitucional n° 
36/2002 já permite às pessoas jurídicas a proprie
dade de empresas de imprensa, preservando-se, con
tudo, 7 0 %  do capital total e do capital votante a bra
sileiros natos ou naturalizados há pelo menos dez 
anos. Tudo isso, em uma penada, foi pelos ares. - 

A decisão suspendeu, ainda, os efeitos do art. 
61 da Lei de Imprensa, que autoriza a apreensão de 
impressos que contenham propaganda de guerra, de 
preconceito racial, que importem em subversão à or
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dem pública e social ou que ofendam a moral pública 
e os bons costumes. Assim, um jornal que afirme, de 
forma leviana e mentirosa, que um surto de varíola 
ameaça todo o país, causando, com isso, enorme aba
lo à ordem social interna e externa, está imune de 
qualquer espécie de apreensão. Ou um outro, que 
contenha um franco ataque aos negros ou aos judeus, 
capaz mesmo de configurar um crime de racismo, 
considerado inafiançável e imprescritível pela Cons
tituição, não-mais poderá ser apreendido. Uma enor
midade, com a devida vênia.

A preocupação maior, contudo, se concentra 
nos efeitos da decisão no âmbito criminal. A primeira 
decisão, exarada monocraticamente pelo ministro 
Carlos Britto, determina a Suspensão de todos os pro
cessos (e os efeitos das decisões já proferidas) que se 
referiram à prática de crimes contra a honra. Ouando 
da apreciação da liminar pelo pleno, sem embargo da 
dúvida que a proclamação do resultado suscitou, foi 
mantida, nesse aspecto, a liminar. É, com a devida 
vênia, equivocada a decisão. Como se sabe, para os 
crimes de imprensa, nessas hipóteses, a pena é das 
mais reduzidas. Ora, a suspensão dos processos por 
tempo indeterminado.acarretará, decerto, a prescri
ção do direito de punir ou do direito de executar a 
medida imposta, trazendo, como consequência, a mais 
absoluta impunidade aos autores dos delitos.

A partir de tal decisão, portanto, está franque
ada a possibilidade de qualquer um (jornalista ou 
não), por meio da imprensa, atacar a honra alheia. 
Mas deve ter o cuidado, sempre, de fazê-lo por meio 
de um órgão de imprensa. Sim, porque se a calúnia, 
por exemplo, for praticada em público, durante uma 
palestra, seu autor estará sujeito ao rigor do Código 
Penal. Já se o mesmo crime for perpetrado através 
de um artigo de jornal, o autor restará impune.

De se observar que o art. 37 da Lei de Impren
sa, que, calcado em forte tradição de nosso Direito, 
trata da chamada responsabilidade parcascade{res
ponsabilidade sucessiva), não foi atingido pela decisão 
liminar. Com efeito, 0 simples fato, por exemplo, de 0 
autor do escrito residir fora do país ou ser conside
rado inidôneo, conduz, imediatamente, à responsa
bilidade do diretor ou redator-chefe do jornal ou 
periódico. Eles passam, assim, “a ser responsabiliza
dos por um artigo ou por uma notícia, que não é de

sua autoria e cujo conteúdo, muitas vezes, eles só 
vieram a conhecer depois da publicação”, segundo 
razões recursais ofertadas por Evandro Lins e Silva, 
em antigo recurso extraordinário -  que não foi co
nhecido por unanimidade-, manejado perante 0 Su
premo Tribunal Federal.1: r

É dizer: em nosso D ire ito -e , diriamos, há pelo 
menos um século nos direitos do mundo ocidental 
-  repudia à consciência jurídica a idéia de uma res
ponsabilidade penal que não venha lastreada no ele
mento subjetivo do agente. Pretender responsabilizar 
pela mera causação do resultado, sem se perquirir de 
dolo ou, peio menos, culpa, traduz-se em comporta
mento que não encontra amparo em nossa Constitui
ção (art. 50, inc. XLV), inclusive por violar 0 princípio da 
pessoalidade ou intransmissibiíidade da pena, pelo 
qual a pena não passará da pessoa do condenado, 
que tem previsão constitucional. Tal princípio en
contra, ainda, previsão na Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica, de novembro de 1969), que, em seu art. 50, inc. 
3, prevê que "a pena não pode passar da pessoa do 
delinquente”.

É o sentir, também, de Alberto Silva Franco, 
ao salientar que

[...] a doutrina aprofundou o exame do princí
pio pessoal da responsabilidade penal e de
monstrou, de forma concludente, que toda 
hipótese de responsabilidade objetiva, não só 
lesiona 0 nullum crimen sine culpa, acolhido 
em nível constitucional, como também agri
de a dignidade da pessoa humana, erigida 
como princípio estruturante do Estado Demo
crático de Direito (art. 1“, ill da CF) (FRANCO, 
2001, p. 2.317).

Saliente-se, por derradeiro, 0 equívoco da de
cisão também sob 0 aspecto processual. A um, por 
ignorar a jurisprudência do próprio STF, que entende 
incabível Ação Direta de Inconstitucionalidade con
tra lei vigente antes da entrada em vigor da Consti
tuição de 1988 (em posicionamento que, reconheço,

1 RE 75-329-G8, j. 18.04.74, rei. min. Xavier de Albuquerque.
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deve aquela corte avançar). E, a dois, em razão de que 
a medida liminar pressupõe uma situação de risco 
decorrente da demora na prestaçãojurisdicional, na
quilo que a doutrina denomina periculum in mora. 
Indaga-se, então: que risco se percebe em uma lei 
que se acha em vigor há mais de 40 anos e que pode
ría ter sua constitucionalidade discutida desde 1999, 
quando entrou em vigor a Lei n° 9.882, que regula
mentou a Ação Direta de Inconstitucionalidade?

C o n clu sõ e s
O mais grave, porém, é 0 indesejável vácuo 

jurídico que se criará caso, no julgamento do méri
to, se confirme a aparente tendência em se acolher a 
ADPF em sua integralidade. Importantes institutos, 
como 0 direito de resposta, o direito à indenização 
da parte ofendida, dentre outros, ficarão, décerto, 
privados de proteção legal, posto que 0 instrumen
to legal que remanescerá (0 Código Civil) nem sem
pre se revelará apto a resolvertodas as questõesque 
forem apresentadas, sobretudo em virtude da 
especificidade, no trato de algumas matérias, da atual 
Lei de Imprensa. Mesmo 0 Código Penal não cogita 
de condutas típicas para fatos graves, que atingem 
bens jurídicos relevantes, previstas apenas na iegis- 
lação especial (art. 15,16,17 e 18 da Lei de Imprensa). 
Tais condutas, por não encontrarem paralelo no Có
digo Penal, serão consideradas atípicas. Invocar a 
existência de projetos de lei em trâmite no Congres
so Nacional, que tratam da matéria e que, por isso, 
poderiam suprir o vazio que se instalará, não parece 
adequado, máxime quando se conhece a realidade 
de ambas as Casas, repletas de outras prioridades, 
com pautas trancadas, debates infindáveis, que si
nalizam que, nem a médio prazo, um novo diploma 
surgirá. Somente para que se tenha uma noção do 
quadro, há um projeto de lei do senador Jéfferson 
Peres (PL n° 4667/98) tramitando na Câmara, apre
sentado em 30 de junho de 1998, que, até 0 momento, 
pende de apreciação.

Seria de rigor, assim, em caráter de urgência, a 
revogação da medida liminar. Não tendo sido esse 0 
entendimento, espera-se que, no mérito, luzes ilumi
nem os eminentes ministros, que, a cada sessão, sem 
favor nenhum, brindam a todos com verdadeiras au
las de Direito e Justiça. Tudo no sentido de um ju lg a

mento mais sereno e, nem de longe, impressionado 
com a conjuntura atual, na qual um grande jornal 
brasileiro vem suportando uma série de ações pro
movidas por fiéis de uma conhecida Igreja.

Batista  P in t o , R. Press Law: why sbould it be 
unconstitutional? Revista Justitia (São Paulo), v. 198, 
p. 35-39 /ja n /ju n .2008.

® ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze 
the petition made to the Supreme Federal Court in 
which is pled the deciaration of unconstitutiona
lity of the Press Law (Law 5.250/67). Therefore, we 
try to dem onstrate the im propriety of th is  
intention, as the so mentioned law doesn’t affront 
the Constitution, although it was published when 
public liberties were under many restrictions. On 
the contrary, the law has extremely favorable 
articles to those who commit a crime of the press, 
mainly if the journalist is the one who committed 
the crime. Aside from that, the possible recogniti- 
on of the total unconstitutionality of the law will 
leave many practical situations without protection, 
as the existent legafinstruments (Penal Code, C i
vil Code etc) could not always be used efficiently 
in order to hinder conducts which, due to their 
seriousness, require immediate response.

• KEYWORDS: Crimes of the press. Law 5.250/67. 
Recognition of the unconstitutionality of the law. 
Request unnecessity and inconvenience.
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ICMS”Comynícaçao: Sua Não-.lncidência sobre a Denominada 
Tarifa de Assinatura Básica Mensal -  Questões Conexas

e SUMÁRIO: Introdução. PRIMEIRA PARTE: Conside
rações gerais. 1 0  perfil constitucional do ICMS-comu- 
nicação. 1,1 Obse.rvações adicionais, importantes para 
o deslinde do caso concreto. 2 A base de cálculo 
possível do ICMS-comunicação. 2.1 Intróito. 2.2 
Funções da base de cálculo. 2.3 Consequências re
levantes para 0 ICMS-comunicação. SEGUNDA 
PARTE: O assunto central. 3 Reequacionamento do 
problema. 4 Da inex-igibilidade de ICMS-comuni- 
cação sobre 0 preço da assinatura mensal. 5 Das 
atividades-meio, necessárias à prestação dos ser
viços de comunicação: sua intributabilidade por 
meio de ICMS. 6 A função dos Convênios-ICMS. A 
inconstitucionalidade do Convênio-ICMS 69/1998. 
7 Considerações finais. Conclusão. Referências Bi
bliográficas.

* RESUMO: Nos termos do art. 155, II, 3a parte, da 
Constituição Federal, 0 ICMS incidente sobre presta
ções onerosas de serviços de comunicação (ICMS-co- 
municação) tem por hipótese de incidência possível a 
prestação, a terceiros {um tomador e um receptor), em 
caráter negociai, de serviços de comunicação. So
mente há prestação onerosa do serviço de comu
nicação, quando perfeitamente identificáveis: a) 
0 emissor da mensagem; b) 0 receptor da mensa
gem; c) a mensagem, que ambos compreendem; 
d) a biiateralidade da relação entre ambos; e, e) a

' onerosidade diretamente vinculada á esta relação 
interativa. A base de cálculo do ICMS deve neces
sariamente ser a medida econômica (preço) dos 
serviços de comunicação prestados; não a podem 
integrar os valores recebidos a outro títuio. Assim,

' Professor Titular da Cadeira de Direito Tributário da Faíuldade 
de Direito da Pontifícia Universidade Caíóiica de São Paulo. 
Procurador de Justiça aposentado. Mestre, Doutor e Livre- 
docente em Direito Tributário pela PUC/SP. Presidente da 
Academia Paulista de Direito.

Roque Antonio ÇARRAZZA'

os valores cobrados dos assinantes, a título de “ta
rifa de assinatura básica mensaC, por corresponde
rem ao custo.dàs providências necessárias a tornar 
os aparelhos telefônicos aptos a enviar e captar 
mensagens, não podem acrescer a base de cálculo 
do ICMS-comunicação.Sobre-tais valores não incide 
0 ICMS-comunicação.

■  PA LA VRA S-CH A VE: D ire ito  T rib u tário . ICM S. 
ICMS sobre serviços de comunicação (ICMS-comu- 
nicação). Serviços de comunicação. Base de cálcu
lo do ICMS-comunicação. “Tarifa de assinatura 
básica mensal". Não-incidência do ICMS-comuni- 
cação sobre a “tarifa de assinatura básica mensaf’.

In tro d u çã o
Empresas de telefonia estão autorizadas, pela 

Agência Nacional de Telecomunicações, a prestar 0 
serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas moda
lidades "local" e “Ipnga distância intra-regional, 
inter-regional e internacional”, Porforça doquedis- 
põe 0 art. 129, da Lei n.° 9.472/97, podem praticar 
“preços livres", desde que não façam concorrência 
desleal, nem abusem do poder econômico.

Graças a tal faculdade, não incluem, na “tarifa 
de assinatura básica mensal", qualquer valor relati
vo à prestação de serviços de comunicação. Pelo con
trário, limitam-se a cobrar, de seus clientes, um valor 
fíxo mensal-, que as compensa das despesas inerentes 
à disponibilização das linhas telefônicas.

Pois bem. Neste artigo trataremos da não-incidên- 
cia do ICMS-comunicação sobre os valores cobrados ex
clusivamente a título de assinatura básica de telefonia.

Para tanto, dividiremos o trabalho em duas 
partes. Na primeira, teceremos algumas considerações 
sobre o perfil constitucional do ICMS-comunicação e 
sua base de cálculo possível. De seguida, fixadas as 
premissas do assunto, ingressaremos no assunto 
central e, com base nelas, procuraremos demons
trar nossa tese.
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PRIMEIRA PARTE: Considerações gerais

i O perfil constitucional do ICM S-com unicação
I - Antes de tudo, lembramos que a Ciência 

Jurídica tem por objeto de estudo o direito positivo. 
Assim, os conceitos afirmados neste campo devem 
resultar da interpretação das normas jurídicas em 
vigore, não, das especulações da Engenharia, da So
ciologia, da Física, da Gramática, da Semiótica etc.

Indo ao ponto, é irrelevante, à dogmática do 
Direito, o-sentido que outras Ciências atribuem à pa- 
iavra "comunicação”-, importa-lhe, simplesmente, o 
que deflui das normas jurídicas que dela tratam.

Mais especificamente, não é necessário, no que 
pertine à tributação por meio de ICMS, conhecer o 
significado técnico de comunicação. Basta conside
rar, apenas, aqueie que o Direito lhe empresta, como 
a seguir veremos. ;

II - A Constituição Federai, em seu art, 155, II, 
outorgou, aos Estados-membros e ao Distrito Fede
ral, competência para criar impostos sobre “operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
dé serviços de transporte interestadual e intermunici- 
pal e de comunicação, ainda que as operações e presta
ções se iniciem no exteriof' [grifamos]. Estes impostos 
foram -todos eles -rotulados ICMS. 1

Anós interessa aqui estudaro ICMS "sobrepresta
ções de serviços de comunicação” (ICMS-comunicação),

indo ao ponto, quando a Constituição autori
zou os estados-membros a criarem 0 ICMS-comunica- 
ção, delimitou, de piano, 0 núcleo do fato que podem 
eleger como suporte material da hipótese de inci
dência deste tributo; a saber: a prestação de "servi
ços de comunicação". Este ditame constitucional não 
pode ser desconsiderado, seja pelo legislador (com
plementar ou ordinário), seja^pelo aplicador.

T rata-se, como já podemos notar, de mais um 
imposto sobre prestações de serviços, este de com
petência dos Estados-membros.1 De fato, as referi

das pessoas políticas estão constitucionalmente 
credenciadas a tributar, não a comunicação, mas a 
prestação (onerosa) de serviços de comunicação.

Melhor dizendo, a Constituição não autorizou 
os Estados-membros a tributarem, por meio de ICMS, 
simplesmente a comunicação ou, mesmo, os servi
ços de comunicação, mas, sim, as "prestações de ser
viços de comunicação”. Portanto, a lei que veicular a 
hipótese de incidência deste tributo somente será 
válida se descrever uma prestação de serviço de co
municação.

Vai daí que 0 tributo em questão pressupõe, 
para nascer in concreto, a realização de um negócio 
jurídico* 2 que tenha por objeto a prestação de um ser
viço de comunicação.3 * É, pois, ofim  (te/os) pretendi
do pelas partes que determinará, quando for o caso, 
0 nascimento da obrigação de recolher 0 tributo.

Um dado, porém, é incontroverso: 'de per si, o 
fato físico comunicação é irrelevante para determi
nar a incidência do ICMS. A comunicação -  torna
mos a insistir -  somente determinará tal incidência 
se for 0 objeto de um contrato oneroso firmado en
tre as partes interessadas.

Não é por outro motivo que o ICMS em tela 
surge da execução de uma obrigação de fazer (nun
ca de dar)f isto é, do fato de uma pessoa, física ou

1 A Constituição previu vários impostos sobre prestações de 
serviços; a saber: a) o imposto sobre a prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal (ICMS-transporte); b) 
o imposto sobre a prestação de serviços de comunicação (ICMS- 
comunicação); e c) os impostos sobre prestações de serviços de 
outras naturezas, mais conhecidos como impostos sobre serviços

de qualquer natureza (ISS). Os dois primeiros, a Carta Magna 
reservou aos Estados-membros; os últimos, aos Municípios.

: Para MigueíReale (1978, p. 135), '‘negóciojurídico é aquela espécie 
de ato que, além de se originar de um ato de vontade, implica a 
declaração expressa da vontade, instauradora de uma relação en
tre dois ou mais sujeitos, tendo em vista um objeto protegido pelo 
ordenamentojurídico”. Estas idéias vèm completadas por Paulo Dou
rado de Gusmão (1988, p.334), para quem 0 negócio jurídico "[...] é a 
declaração expressa de vontade destinada a produzir efeitosjuri- 
dicos de natureza patrimoniai, como os contratos”.

3 O contrário dá-se, por exemplo, com 0 imposto sobre a renda, 
que nasce da simples obtenção de disponibilidade de riqueza 
nova, pouco importando 0 negóciojurídico que a ensejou.

‘ Na obrigação de fazer, o objeto da prestação é sempre um ato do 
devedor; nunca a entrega de uma coisa. Pelo contrário, na obri
gação de dar, o objeto da prestação consiste na entrega de uma 
coisa. Aires Fernandino 8arreto (2005, p. 42-43), captou, com 
mestria, a essência do assunto; verbis: "A distinção entre dar e 
fazer corno objeto de direito é matéria das mais simples. Basta 
[...] salientar que a primeira (obrigação de dar) consiste em vin
culo jurídico que impõe ao devedor a entrega de alguma coisa já 
existente; por outro lado, as obrigações de fazer impõem a
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jurídica, prestar, a título oneroso, serviços-no caso, 
de comunicação -  a terceiros. Noutros falares, ele 
nasce quando, em razão de negóciojurídico firm a
do entre particulares, sob regime de Direito Privado 
(mas não trabalhista5),6 serviços de comunicação fo
rem efetivamente prestados.

III -  Logo, só há falar em tributação por meio
de ICMS quando serviços de comunicação forem pres
tados, em caráter negociai. •

Dito de outro modo, o ICMS depende, para 
nascer in concreto, da existência de um esforço hu
mano, realizado em favor de terceiros, com autono
mia efito de lucro, na esteira, diga-se de passagem, 
do art. 594, do Código Civil.7

Assim, 0 serviço sobre o qual pode incidir 0 
imposto em exame é 0 colocado in comtnercium (no 
mundo dos negócios), sendo submetido, em sua 
prestação, ao regime de Direito Privado, que se ca
racteriza pela autonomia das vontades e pela igual
dade das partes contratantes.

Avancemos o raciocínio.
IV - Enquanto não se efetivar, no mundo real 

(mundo fenomênico), a prestação do serviço de co
municação, não se verificará o fato imponíveí {fato 
gerador "in concreto') do tributo.

É que, por meio de ICMS, só se pode tributar a 
prestação do serviço de comunicação; não a relação 
jurídica (contrato) que a ela subjaz (isto é, que se 
instaura entre prestador e fruidores). Tampouco, os 
atos que antecedem este serviço, tornando-o possí
vel.

execução, a elaboração, o fazimento de algo até então inexis
tente. Consistem, estas últimas, num serviço a ser prestado pelo 
devedor (produção, mediante esforço humano, de uma ativida
de material ou im ateriaI)".

3 Concordamos com Marcai Justen Filho (1985, p.177), para quem 
serviço é “prestação de um a utilidade (material ou não) de qual
quer natureza, efetuada sob o regime de Direito Privado mas não
sob regime trabalhista, qualificáve! jurídica mente como execu
ção de obrigação de fazer, decorrente de um contrato bilateral”.

6 O regime de Direito Privado pressupõe a liberdade de contratar. 
Por isso, 0 serviço de comunicação tributável por meio de ICMS 
deve advir de um contrato de Direito Privado, livremente pactu 
ado entre o prestador e o f ruidor.

7 Código Civil - “Art. 394. Toda a espécie de serviço ou trabalho 
licito, material ou im aterisl, pede ser contratada mediante re
tribuição”.

45

Com esta proclamação, reafirmamos que 0 
imposto em exame deve necessariamente incidir 
sobre 0 fato material da prestação de serviços de 
comunicação. Ou, se preferirmos: 0 ICM S  nasce de 
um estado de fato, qual seja, a prestação efetiva -  
nunca a potencial -  dos serviços de comunicação. 
'Noutros falares, seu fato imponíveí ocorre quando 0 
serviço de comunicação é efetivamente prestado.

Aprofundando a idéia, a prestação potencial 
do serviço de comunicação é-inidônea a ensejar 0 
nascimento do dever de recolher ICMS. O tributo 
nasce do fato "prestar serviços de comunicação". 
Somente 0 serviço prestado abre espaço à tributa
ção de que ora estamos cogitando. Em síntese, para 
fins de ICMS-comunicação, 0 fazer há de ser concre
to e efetivo; não, mera mente potencial.

Assim, o tributo é indevido quando 0 usuário 
não se vaie dos aparelhos que lhe são disponibiliza
dos, para que frua do serviço de comunicação; ainda 
que dele venha cobrada uma taxâ mínima (taxa ou 
preço de assinatura), que lhe garanta 0 acesso ao 
serviço telefônico comutado.

Para que melhor se compreenda: só há presta
ção efetiva do serviço de comunicação quando a 
comunicação for objeto do contrato celebrado en
tre 0 prestador e os fruidores e, portanto, a remune
ração havida decorra do cumprimento desta avença.

Em suma, 0 fato imponíveí do ICM S  somente 
ocorre quando, mercê de negóciojurídico firmado 
entre particulares, um serviço, de comunicação for 
efetivamente prestado.

V  - É 0 caso agora de indagarmos: ju rid íca -' 
mente, quando há a prestação onerosa do serviço 
de comunicação, a que alude o art. 155, li, 3a parte, da 
Constituição Federal?

Em primeiro lugar, quando há um emissor da 
mensagem, um receptor da mensagem e, é claro, 
uma mensagem, que ambos compreendam, isto é, 
que tenha um código comum. Mas não apenas isso: 
é mister, ainda, estejam presentes: a) a determina
ção do emissor e do receptor da mensagem; b) a 
b ila te ra íid ad e  da relação entre am bos; e c) a 
onerosidade diretamente vinculada a esta relação 
interativa.

Se o receptor da mensagem não for determi
nado e não estiver em condições de entendê-la e
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respondê-la pelo mesmo canal comunicativo, não 
há espaço jurídico para a'exigência de ICMS.

Chega-se a esta conclusão, cotejando o trata
mento que a Carta Suprema dispensa aos serviços 
de telecomunicação (modalidade de serviço de co
municação)8 e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens.

Va - Com efeito, juridicamente estes serviços 
não se confundem, em face do que dispõe o art. 2í, 
XI e XII, a, da Constituição Federal; verbis:

Art. 21. Compete à União: [...)
’ XI -explorar, diretamente ou mediante auto

rização, concessão ou permissão, os serviços 
de telecomunicações, nos termos da lei, que 
disporá sobre a organização dos serviços, a 
criação de um órgão regulador e outros as
pectos institucionais;
XII -  explorar, diretamente ou mediante auto
rização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A só leitura destes dispositivos constitucionais 
deixa patenteado que os serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens não são considerados, 
por nossa Lei Maior, serviços de telecomunicação.9 
Assim é porque, no serviço de radiodifusão não há 
troca de mensagens entre o emissor e o receptor 
dos sinais (e esta bilateralidade, como vimos, éfu n- 
damental para que ocorra o fato imponíveldo ICMS- 
comunicação).

Reforçam nosso entendimento os arts. 22, IV e 
48, XII, da mesma Carta Suprema; verbis-.

5 O serviço de telecomunicação é uma espécie de serviço de co
municação. Quando prestado a título oneroso, para receptor 
identificado, abre espaço à tributação por meio de ICMS. São 
exemplos de prestações onerosas de serviços de telecomunica
ção, os serviços de videoconferência e os serviços de rede corpo
rativa.

9 Despiciendo se, para a Física, os dois serviços se confundem. E 
que o Direito cria suas próprias realidades, que não precisam 
necessariamente coincidir com as realidades do mundo natural. 
Para ojurista, vale considerar, apenas, que nosso direito positivo 
distingue 0 serviço de radiodifusão do.serviço de telecomunica
ção. Deste modo, não podem recebero mesmo tratamento ju rí
dico, muito menos para fins de tributação por meio de ICMS.

Art. 22. Compete privativamente à União le
gislar sobre: [...]
IV -  águas, energia, informática, telecomuni- 

^ cações e radiodifusão; [...]
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san
ção do Presidente da República, não exigida esta 
para 0 especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: [...]
XII -telecomunicações e radiodifusão [grifamos]

Ora, a conjunção aditiva e revela, incontendivel- 
mente, que radiodifusão e telecomunicações (tanto 
quanto radiodifusão e informática ou radiodifusão e 
energia) sãofenõmenos distintos, pelo menos ao lume 
de nosso direito positivo. Não podem ser equipara
dos. Muito menos para fins de tributação, sempre pre
sidida pelo princípio da tipicidade fechada, que veda o 
emprego da analogia (art. 108, § i° ,  do CTN'°) e da 
discricionariedade (art. 142, par. único, do CTN  ”).

Vb- Muito bem. O ICMS incide sobre prestações 
de serviços de comunicação (gênero, do qual o serviço 
de telecomunicação é uma das espécies). Ora, os servi
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens não 
tipificam serviços de comunicação, já que a Carta Su
prema, como acima dito, houve por bem distingui-los.” 

O que aparta a comunicação da radiodifusão é 
que, nesta última, 0 receptor da mensagem não é deter
minado e não interage com 0 emissor; não, pelo menos, 
por intermédio do mesmo canal comunicativo.'* 3

’°  Códign Tributário Nacional -  “Art. 108 ("omissis”) - § 1°. O em
prego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em lei”.

"CódigoTributário N a c io n a l-“Art. 14 2(“omissis”) -P a r. único. A 
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigató
ria, sob pena de responsabilidade funcional”.

12 Assim, desde o advento da Carta de 88, a empresa que presta 0 
serviço de radiodifusão sonora e do sons e imagens nunca põde 
ser compelida a, por este fato, recolher !CMS-comunicação. 
Nesse sentido, a Emenda Constitucional n.° 4 2/2003 foi me
ramente expletiva. Para melhor detalhamento do assunto, v. 
nosso ICMS. i2.ed. São Paulo: M alheiros Editores, 2007, p.448 
e seguintes.

'3 pode acontecer de, em determinados programasde rádio ou tele
visão abertos, o público ser chamado a manifestar-se sobre, por 
exemplo, o desfecho de uma novela, isto se dará, no entanto, por outra 
via comunicativa (carta, telegrama, e-mail, telefone etc.).
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Realmente, difundiré propagar uma mensa
gem, enviando-a a um número indeterminado ou, 
pelo menos, indeterminável de pessoas. Assim, na 
difusão, inexiste interação entre 0 emissor e os re
ceptores (público-alvo) e, por via de conseqüência, 
não há nenhuma remuneração entreeles, para quea 
mensagem circule.

Já na comunicação que enseja tributação por 
meio de ICMS, 0 receptor da mensagem, como ser 
determinado, está apto a interagir com 0 emissor. 
Presente, aqui, também, a remuneração diretamen
te relacionada com esta interação.

V c- Ainda a respeito: a Lei Complementar n.° 
87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), embora 
não tenha definido "serviço de comunicação", para 
fins de tributação por meio de ICMS, nos é útil, por
quanto indicou, em seu art. 2°, III, corno ele se dá, 
isto é, os modos pelos quais pode ser prestado (com 
"a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 
retransmissão, a repetição e a ampliação de comu
nicação de qualquer natureza"'*). Dentre eles, não 
figura o simples fato de virem disponibilizados, ain
da que em caráter negociai, os meios materiais para 
que tais fenômenos eletromagnéticos ocorram.

Tudo se conjuga, pois, no sentido de que a co
municação, para fins de ICMS, exige, além da efetiva 
difusão da mensagem, a interação remunerada entre 
emissor e receptor, perfeitamente identificados.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Su- 
perior Tribunal de Justiça, que, vezes iterativas,tem 
decidido que, nos termos do art. 20, III, da Lei Com
plem entam .0 87/96,0 fato imponível do ICMS ocor
re somente quando efetivamente vem prestado 0 
serviço de comunicação; não, em momento anterior, 
quando apenas são disponibilizados aos assinantes 
os meios para que possam fruí-lo (p. ex., quando a 
empresa de telefonia mantém os canais de acesso ao 
sistema telefônico, e, por isso, cobra do assinante, 
uma tarifa ou preço de assinatura).^

M Encontra-se afinada no mesmo diapasão a atual Lei Geral do 
Telecomunicações (Lei n.° 9.472/99), ao proclamar, em sou art. 
60, § i° ,  que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou 
recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza".

55 sentido, REsp 402.047/M G, Rei. Min. Humberto Gomes de Sar
ros (DJU de 09.12.2003); REsp n.°418.594/PR, Rei. Min. Teori Albino
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V I -  Retornando ao ponto central, insistímos 
que 0 ICMS não alcança a comunicaçãoem si mesma 
considerada,16 mas a prestação (onerosa) de servi
ços de comunicação.

Conforme já vimos, a mera existência de co
municação é insuficiente para que o ICMS nasça.’7 
Tal somente ocorrerá quando, em decorrência de um 
negócio jurídico oneroso, houver efetiva transm is
são de uma mensagem de uma pessoa a outra, que a 
compreende.18

Zavascki (DJU de 21.03.2005); REsp n.° 601.056/BA, Rei. M in.a 
Denise Arruda (DJU de 03.04.2006); REsp n.° 617,107/SP, Rei. Min.a 

' Eliana Calmon (DJU de29.08.2005); REsp n.°694429/SP,Rei. Min. 
Castro Meira (DJU de 25.0482006); e, RMS 11.368/MT, 1a Seção, 
Rei. Min. Francisco Falcão, DJU de 09.02.2005.

’6 Os léxicos registram que comunicação é 0 ato de emitir e rece
ber mensagens, pelos mais variados meios (palavras, sinais, 
imagens etc.). Assim, por exemplo, Laudeljno Freire (1949, p.1943) 
averba:- “CO M U N ICAÇÃ O , ou CO M M U N ICA ÇÃO , s.f. Lat. 
communicatio; communicationem. Ação, efeito ou mero de co
municação. 2. Transmissão de uma ordem ou reclamação; aviso.
3. Participação, informação “. No mesmo sentido, Caldas Aufete 
(1958, p, 1064) e Cândido de Figueiredo {1939, p. 617), O “Dicioná
rio Houaiss da Língua Portuguesa" (2001, p.781), que já nasceu 
sob o signo da consagração, registrou: "comunicação pro
cesso que envolve a transmissão e a recepção de mensagens en
tre uma fonte emissora e um.destinatário receptor, no qual as
informações transmitidas por intermédio de recursos físicos (fala, 
audição, visão etc.) ou de aparelhos ou dispositivos técnicos, são 
codificadas na fonte e decodificadas no destino com o uso de sis
temas convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, 
iconográficos, gestuais etc.”.

’7Tanto que um advogado, contratado para prestar seus serviços 
típicos (v.g., para fazer uma sustentação oral perante um Tribunal 
Superior), por sem dúvida comunica-se, mas, não será tributado 
por meio de ICMS, Recolherá) sim, o ISS, já que estará prestando 
um serviço de outra natureza, qual seja, o advocatício, embora 
não se negue que, para levá-lo a cabo, este profissional precise 
necessariamente comunicar-se. É que o objeto do contrato que 
firmou com seu cliente (o tomador) não foi a prestação de um 
serviço de comunicação, mas a defesa, em Juízo ou fora dele, dos 
interesses deste último. E isto nada obstante o serviço advocatício 
exigir, para ser prestado, 0 fato físico comunicação. Observe-se 
que 0 próprio étimo da palavra "advogado" (de advocatu, "cha
mado para junto") revela que este profissional fala em nome de 
terceiro, o que, por óbvio, implica comunicação. No entanto, a 
comunicação assim realizada é o simples meio de alcançar-se 0 
fim  do contrato celebrado com o cliente, qual seja, a prestação 
de serviços advocatícios, circunstância que nos reconduz à idéia 
de que 0 tributo devido, no caso, é mesmo 0 ISS. *

,8 Como observa Nicola Abbagnano (2003, p. 161 e 162), só pode haver 
comunicação entre pessoas que coexistam e se compreendam. 
Para este pensador, a comunicação "nunca é automática e não
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A comunicação envolve, pois, um ato de conhe
cimentos um ato de consciência do outro. Pressupõe 
a existência de um em/ssor(conhecedor e consciente 
do destinatário da mensagem) e de um receptor (cer
to, identificável-e apto a figurar no pólo oposto do 
processo comunicacional).

VII - Em face do exposto, temos por incontro
verso que a hipótese de incidência possível do ICMS 
em pauta é prestar, a terceiros (um tomador e um 
receptor), em caráter negociai, um^serviço de comu
nicação,’9 tendente a produzir-lhes utilidade.* 20

Assim, o' ICMS-comunicação só nasce quan
do, em razão de um contrato oneroso de prestação 
de serviços, A (o prestador), valendo-se de meios 
materiais,tpróprios ou alheios, intermedeia a comu
nicação entre Be C.

Destarte, não basta que alguém forneça os 
meios materiais necessários à comunicação, para 
que o dever de recolher ICMS se concretize: é im
prescindível, para tanto, que efetivamente preste, 
de modo oneroso, serviços de comunicação.

Do contrário, absurdamente o iCMS-comuni- 
cação incidiría sobre a empresa que se limitasse a 
fornecer, mediante paga, fios e aparelhos aos que 
utilizam, porexemplo, os serviços de comunicação 
prestados pelas companhias telefônicas.21

pode subsistir entre os autômatos ou entre as peças de um autô
mato". Nãoexiste. comunicação, pois, entre homem e máquina, 
ou entre máquina e máquina. Uma máquina, como não tem von
tade própria, é incapaz de pensar e, destartè, de gerar conheci
mento. Eis porque é inapta a produzir ou receber comunicação.

’9 A onerosidade, no caso, é essencial, já  que qualquer imposto (e 
o ICMS é um imposto), por força do princípio da capacidade 
contributiva(art.i45,§i°,daCF},sópodeincidirsobre fatos eco
nômicos, vale dizer, apreciáveis em pecúnia.

20 Afastamos, neste passo, a idéia de que o ICMS incide sobre a 
utilidade que o serviço de comunicação propicia a seusfruidores. 
Deveras, otributo é devido, independentemente do benefício que 
estes vierem a experimentar. É que o cabimento do (CMS decor
re de prestação do serviço de comunicação efetuada, e não da 
utilidade recebida. Oque.é objeto da tributação é o esforço hu
mano (fazer para terceiros), independentemente da utilidade 
que ele possa proporcionar.

21 No mesmo sentido, a prevalecer o raciocínio mais simplista, com
o qual positivamente não concordamos, a oficina mecânica ou 
indústria de autopeças que realizasse serviços de manutenção ou
vendesse produtos à empresa de ônibus que presta serviços de
transporte transmunicipaíteria que recolher iCMS-transporte.

VIII - Tornamos a registrar que o ICM S  só 
incide quando, em decorrência da execução de um 
contrato oneroso de prestação de serviços de co
m unicação, firm ado entre um prestador e um 
tomador, este último passa a trocar mensagens com 
um terceiro perfeitamente identificado.22

Comunicação sem destinatário certo não é co
municação. Não, pelo menos, para fins de tributação 
por meio de ICMS.

Mas, mesmo a comunicação com destinatário 
certo só é tributável por meio de ICMS, quando os partí
cipes do processo, independentemente da distância em 
que se encontram, utilizam os equipamentos que lhes 
são disponibilizados, a título oneroso, por um terceiro.

Para que haja, pois, a incidência do tributo 
em pauta, é mister se faça necessário, à comunica
ção, o emprego de meios materiais, vale dizer, a 
instalação -  pelo próprio prestador do serviço de 
comunicação ou por intermediário, que ele remune- 
ra-deto da uma infra-estrutura mecânica,eletrônica 
e técnica (microfones, caixas de som, telefones, radi- 
otransmissores, centrais, terminais, linhas detransmis- 
são, satélites etc.). E, depois, é claro, que, mediante a 
utilização destes mesmos meios materiais, duas pes
soas passem a intercambiar informações.

De fato, somos os primeiros a concordar que.a 
prestação do serviço de comunicação tributável por 
meio de ICMS exige, preliminarmente, a colocação à 
disposição de seus destinatários dos meios e modos 
necessários à transmissão e recepção de mensagens.

Nãoé isto, entretanto, que faz nasceròdeverde 
recolher o ICMS-comunicação, mas a concreta (real, 
efetiva) prestação deste serviço.23

22 Assim, se a comunicaçãofor feita pelo próprio prestador (transmis
são de mensagem própria), não haverá incidência de ICMS, porque 
estará configurado um auto-serviço. Refoge à tributação por meio de 
ICMS o auto-serviço de comunicação, isto é, o serviço de comunica
ção que a pessoa presta a si própria. Ou, se preferirmos: um serviço de 
comunicação, para tipificar o fato imponível do ICMS, só pode ser 
produzido para outrem. É que não há, nos quadrantes do Direito, 
serviço para si próprio. De fato, o chamado "auto-serviço “ encerra 
verdadeira contradictioin terminis. Juridicamente, a prestação de 
qualquer serviço só pode ser efetuada em proveito de terceiros; 
nunca em proveito próprio.

2! Reiteramos que o tributo em questão nasce sempre de um fazer, qúe 
se consubstancia num prestar serviços de comunicação. Serviço, nas 
hostes do Direito, é sempre cumprimento de obrigação de fazer.
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IX - Estamos sempre mais percebendo que o 
ICMS só pode incidir quando efetivamente ocorre a 
prestação onerosa do serviço de comunicação. E esta 
só se dá quando, estabelecida a relação comunicati
va, ocorre transmissão de idéias, pensamentos ou 
intenções entre duas pessoas diversas do prestador.

Logo, para que haja comunicação, basta exis
tam dois sujeitos: o emissor e o receptor. Todavia, 
para que haja prestação onerosa do serviço de co
m unicação- esta sim (e só esta) tributável por meio 
de ICM S-, é mister que ambos sejam postos em con
tacto por um terceiro, que, mediante contrapresta- 
ção econômica, permite-lhes troquem mensagens, 
passando a interatuar.24

X - O nascimento do tributo ocorre não no 
momento em que é oferecido o serviço de comunica
ção, nem quando é celebrado o contrato de prestação 
onerosa do serviço, nem, tampouco, quando dispo
nibilizados ao tomador os meios mecânicos, eletrô
nicos e técnicos necessários à comunicação, mas, sim, 
quando vêm praticados os atos de execução, ou seja,

• quando se dá a efetiva prestação do serviço.
A propósito, é o caso de remarcarmos que só 

se podem tributar, por meio de ICMS, as prestações 
de serviços de comunicação; não as relações ju ríd i
cas (contratos) que a elas subjazem, isto é, que se 
instauram entre prestadores e terceiros ou entre 
prestadores e tomadores.

É o que se dá, por exemplo, com a manuten
ção ou a disponibilização dos equipamentos que, 
quando utilizados, permitirão a prestação dos ser

viços de comunicação. Tais episódios preparam a 
prestação do serviço de comunicação, mas com ele 
não se confundem.

Ainda que a manutenção ou a disponibilização 
venham cobradas à parte do tomador do serviço (por 
meio de uma tarifa ou preço de assinatura), tais valo
res não podem ser alcançados pelo ICMS, já que não 
fazem parte do preço do serviço de comunicação.

24 É preciso que o receptor tenha condições de ocupar a posição 
oposta, vale dizer, de dialogar com o emissor (que, assim, passará 
a ocupara posição de receptor). Mensagem que nãoé captada -  
e. portanto, nãoé passível de ensejar resposta pelo mesmo meio 
-  não é a comunicação que possibilita a tributação ora em estudo.

XI - Ao cabo de tantos considerandos, pode
mos proclamar que a Lei Maior traçou, com riqueza 
de pormenores, os contornos do ICMS-comunicação, 
de tal sorte que o legislador ordinário (dos Estados 
ou do Distrito Federal), ao instituir o tributo, não po
derá aluir uma série de pilares constitucionais,

A lei (estadual ou do Distrito Federal), ao cui
dar do ICMS, não poderá, por força do princípio da 
reserva e rigidez das competências tributárias,25 ir 
além do conceito de “serviços de com unicação  
tributáveis’’, constitucional mente posto. Menos ain
da poderá fazê-lo, valendo-se de um labor exegético 
“muito a propósito", a Administração Fazendária. 
Esta deve limitar-se -  parafraseando o inesquecível 
jurista Seabra Fagundes -  a “aplicara lei de ofício", 
não lhe sendo dado, ainda que em nome das conve
niências arrecadatórias, “corrigif’ ou “completar" a 
íei, atropelando a Constituição.

' ■ . ■ ' *. ; i
i . i  Observações adicionais, im portantes para o 

deslinde do caso concreto
! - Temos para nós que não tipifica prestação 

de serviço de comunicação a manutenção dos equi
pamentos que, quando utilizados, permitirão ao 
usuário trocar mensagens com terceiro. Trata-se de 
episódio distinto (até porque antecede a prestação do 
serviço de comunicação), estando, assim, fora do cam
po de incidência do ICMS.

Melhor dizendo,^amanutençâo dâ disponibi
lidade do acesso telefônico de forma individualiza
da, para fruição contínua do serviço pelo assinante, 
não constitui prestação onerosa de serviços.de co
municação e, por via de consequência, não tem o 
condão de fazer nascer a obrigação de recolher o ICMS- 
comunicação.

Positivamente, tal manutenção prepara a pres
tação do serviço de comunicação e, justam ente por 
isso, não realiza o fato imponível do ICMS.

II - A propósito, nunca é demais lembrar que 
a Constituição Federal, em seu art. 155, II, 3a parte,

25 Relembramos que os entes políticos somente podem tributar 
dentro do campo que lhesfoi reservado pela Carta Magna, sem 
a possibilidade de estabelecer, adlibitum, o conteúdo e 0 alcance 
das normas jurídicas tributárias. Daí falarmos em princípio da 
reserva e rigidez das competências tributárias.



outorgou, aos estados-membros, competências pri
vativas para tributar, por meio de 0 4 5 , prestações 
onerosas de serviços de comunicação. A contrario 
sensu, proibiu-os de submeter a esta exação outros 
fatos, como, por exemplo, a manutenção dos equipa
mentos que permitirão a prestação de tais serviços.

Demais disso, atribuiu à União a chamada com
petência residual, pela qual somente ela-observados 
os requisitos do art. 154,1, da C F -  pode exigir impostos 
que recaiam sobre fatos não expressamente aponta
dos nos róis dos arts. 153,155 e 156, da Lei Maior.

Destarte, os Estados-membros só podem exi
gir imposto (no caso, /C/145) sobre a prestação onero
sa de serviços de comunicação. Tudo 0 que fizerem, 
que exceda este conceito, será inconstitucional, por 
invasão de competência impositiva.

Pois.bem. Na medida em que este quadro foi 
traçado, com retoques à perfeição, pela própria Cons
tituição Federal, segue-se que não pode ser altera
do [v.g., para submeter ao ICMS 0 preço cobrado do 
assinante pela manutenção de equipamentos neces
sários à prestação dos serviços de telefonia fixa), seja 
por meio de lei (complementar ou ordinária), seja 
de deliberação administrativa, seja, ainda, do labor 
exegético.

Milita em favor desta tese, a própria rigidez 
da discriminação das competências tributárias, já 
estudada, posto sumariamente.

Em suma, 0 valor recebido do assinante, a t í
tulo de tarifa ou preço de assinatura, não pode com
por a base de cálculo do ICMS, que, como a seguir 
demonstraremos, só pode ser o preço do serviço de 
comunicação propriamente dito.

2 A base de cálculo  possível do IC M S -co m u - 
n icação

2.1 I nt rólto
I - Para criar um tributo, a pessoa política vale- 

se, sempre, do seguinte mecanismo jurídico: descreve, 
por meio de lei, um fato (a hipótese de incidência ou 
fato gerador in abstracto), a cuja realização vincula 0 
nascimento da obrigação de pagar uma determina
da importância em dinheiro {obrigação tributária).

Isto só, porém, não basta. Deve, ainda, descrever 
os critérios que permitirão fixar, com exatidão, a quan
tidade de dinheiro a recolher, após a realização do fato
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imponívei {fato gerador in concreto). A base de cálculo 
dimensiona 0 fato imponívei, com 0 escopo de deter
minar a quantia devida a título de tributo.

Fixar a quantidade de dinheiro a recolher é 0 
mesmo que quantificara obrigação tributária, ou, se 
quisermos, éo mesmo que quantificara dívida que 0 
sujeito passivo do tributo terá que pagar ao Fisco.2f'

Cumpre notar que a quantificação do tributo 
é feita pela base de cálculo e pela alíquota27que so
bre ela é aplicada.

As pessoas políticas, comojá adiantamos, não 
têm total liberdade na escolha da base de cálculo 
dos tributos que criam legislativamente, já que ela 
tem seus paradigmas prefigurados na Constituição. 
Logo, ao tratarem deste assunto, devem necessaria
mente levar em conta a base de cálculo possível da 
exação, também predeterminada na Lei Maior.

Afinal, a natureza do tributo é obtida não ape
nas pelas normas que traçam sua hipótese de inci
dência, mas, também, por aquelas que disciplinam 
sua base de cálculo. Se houver conflito entre elas, 0 
tributo deixa de ser 0 previsto na lei tributária, como 
bem 0 percebeu José Juan Ferreiro Lapatza (2007, p. 
257): "uma mudança nas normas que regulam a base 
supõe, necessariamente, uma variação no fato 
tipificado pela lei como fato imponívei

il - A base de cálculo dá critérios para a men- 
suração correta do aspecto material da hipótese de 
incidência tributária. Serve não só para medir 0 fato 
imponívei, como para determ inar-tanto  quanto a 
hipótese de incidência -  a modalidade do tributo 
que será exigido do contribuinte (imposto, taxa, 
imposto sobre a renda, imposto sobre operações 
mercantis etc.).

(198). jan./jun. 2008 ____ _ __________ _____

26 LAPATZA, 1990, p. 545.
21A alíquota éo critério legal, normalmente expresso em porcen

tagem (v.g., 10%), que, conjugado à base de cálculo, permite que 
se chegue ao quantum debeatur, ou seja, à quantia devida pelo 
contribuinte, ao Fisco ou a quem lhe faça as vezes, a título de 
tributo. Forma, com a base de cálculo, 0 elemento quantitativo 
do tributoe.de algum modo, também está predefinida na Cons
tituição. De fato, embora o legislador, ao criar "in abstracto" 0 
tributo, tenha alguma liberdade para fazê-la variar, não a pode 
elevar "ad infinitum". Isto fatalmente imprimiría ao tributo 0 
proibido caráter de confisco (cf. art. 150, IV, da CF), vulnerando, 
por via reflexa, o direito de propriedade, constitucionalmente 
protegido (arts. 50, XXII e 170, II, da CF).
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Sendo a base de cálculo a expressão econômica 
da materialidade do tributo, deve prestar-se a medir, de 
modo adequado, 0 fato descrito na hipótese de inci
dência, em ordem a possibilitar a correta quantificação 
do dever tributário, a cargo do contribuinte.

Evidentemente, a base de cálcu Io deve ser apon
tada na lei da pessoa política tributante, já que tam 
bém ela está submetida ao regime da reserva legai.

Diretamente relacionada com a hipótese de 
incidência, a base de cálculo fornece, pois, critérios 
para, conjuntamente com a alíquota, mensurar o fato 
imponívei. É, nesse sentido, o ponto de partida das 
operações matemáticas a serem realizadas pelo f is - . 
co, tendo em vista a apuração do quantum debeatur.

Tal a lição de Geraldo Ataliba (2008, p. 97), 
para quem a base de cálculo é a "perspectiva dimen- 
sível do aspecto material da hipótese de incidência 
que a lei qualifica, com a finalidade de fixar critério 
para a determinação, em cada obrigação tributária 
concreta, do ‘quantum debeatur’”.

Seguindo na mesma traça, Aires Barreto pontifica:

Na expressão base de cálculo, a partícula "de” 
indica relação atributiva "de fim ”, "de desti
no”, ou “de aplicação”. Equivale à preposição 
"para”, cujo emprego tornaria mais explícito 
0 seu próprio objeto.
Base de cálculo quer dizer "fundamento para 
calcular”, "apoio para contar”, “estimar” ou 
"avaliar”. Exprime 0 critério para a realização 
de uma operação, ou de combinação destas, 
sobre números. Equivale a dizer: expressa o 
padrão para medir, por comparação, grande
zas da mesma espécie. [...]
Base de cálculo é a definição legal da unidade 
de medida, constitutiva do padrão de referên
cia a serobservado na quantificaçãofinanceira 
dos fatos tributários. Consiste em critério abs
trato para medir os fatos tributários que, con
jugados à alíquota, permite obter a "dívida” 
tributária (BARRETO, 1998, p. 52 e 53).

Não é por outra razão que a hipótese de inci
dência e a base de cálculo do tributo devem intera- 
tuar. Uma há de encontrar respaldo e confirmação 
na outra, como, de resto, bem 0 percebeu Misabel

Derzi (1999, p. 65); verbis-, “Ouando um tributo está 
posto em lei, tecnicamente cõrreta, a base de cálculo 
determina 0 retorno ao fato descrito na hipótese de 
incidência. Portanto, 0 fato medido na base de cálcu
lo deverá ser 0 mesmo posto na hipótese".* 21 28

Incumbe, pois, à base de cálculo especificar, 
em termos matemáticos, a hipótese de incidência 
do tributo. Assim, se a hipótese de incidência do tri
buto f0 r " presta r serviços de comunicação”, s u a b a se 
de cálculo somente poderá ser o "preço do serviço 
de comunicação prestado". Tudo o que fugir disso 
(v.g., o valor cobrado do assinante pela manutenção 
dos equipamentos que, quando utilizados, possibi
litarão o desfrute do serviço de comunicação) não 
estará medindo de. modo adequado o fato tributá
rio e, no m om ento da apuração do quantum  
debeatur, fará com que o contribuinte suporte um 
indébito tributário, circunstância que lhe vulnera 0 
direito de propriedade.

III- Põr outro lado, o.critériò de medição da base 
de cálculo deve estar voltado, com razoa bilidade e pro
porcionalidade, para o critério material possível da re- 
gra-matriz do tributo que está sendo considerado. 
Noutras palavras, a base de cálculo deve conter crité
rio de mensuraçâo de uma grandeza ínsita ao evento 
descrito na hipótese de incidência tributária.

E o mesmo é o entendimento de Ricardo Aziz 
Creton (2001, p. 111); verbis: "Essa relação de pertinência, 
adequação e conformidade que une indiscutivelmente 
ofato gerador e a base de cálculo de qualquertributo há 
de pautar-se, é fácil inferir, exatamente pelos princípios 
gerais da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ademais, uma base de cálculo imprópria, é 
dizer, em descompasso com a hipótese de incidên
cia, põe por terra o rígido esquema de repartição de 
competências tributárias, já que transforma 0 tribu
to numa entidade difusa, desajustada de seu arquéti
po constitucional. E, pior; com a apuração incorreta 
do montante a pagar, 0 contribuinte vê ruir a garantia, 
que a Lei Maior lhe dá, de só submeter-se a encargos 
tributários que lhe dizem respeito.

IV- Parece-nos bem acrescentar que, na com
posição da base de cálculo de qualquertributo, de-

28 Notas de atualização ao livro.
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vem ser tomados valores exprimíveis em moeda, 
conforme, de resto, vem estatuído no art. 30, do Có
digo Tributário Nacional. Mas, não apenas isso: é 
imprescindível que tais valores derivem da própria 
natureza do tributo que se pretende dimensionar 
(preço do serviço de comunicação prestado, no caso 
do ICM S-com unicação-, valor venal do veículo  
automotor do qual se é proprietário, no caso do IPVA; 
valor do produto importado, no caso do imposto 
sobre a importação; e assim por diante).

Portanto, é inconstitucional incluir na base de 
cá/cu/odotributo-pouco importando por meio de que 
artifício, ficção ou presunção-valores que extrapolam 
sua materialidade, descaracterizando-o. Tal sè da
ria, por exemplo, se a lei determinasse a inserção, na 
base de cálculo do ICMS, dos valores {taxas, preços, 
tarifas) recebidos peia manutenção de equipamen
tos usados pela empresa que presta serviços de co
municação. .. ■■ ■ _ / 7

V - Abrimos um ligeiro parêntese para eluci
dar que estamos agora tratando da base de çáiculo 
in abstracto (apontada na lei), que não se confunde 
com a base de cálculo in concreto (ou base tributável 
ou base calculada), apurada ao ensejo do lançamen
to.

Do mesmo modo pelo qual não se confundem 
a hipótese de incidência (0 tipo tributário) e o fato 
imponível (o fato típico.do tributo), não coincidem 
a base de cálculo in abstracto (descrição normativa 
do valor econômico a considerar) e a base de cálculo 
in concreto (a real apuração do valor econômico 
apontado na lei). Podemos, pois, estabelecer a se
guinte relação de proporcionalidade: a base de cál
culo in abstracto está para a hipótese de incidência, 
assim como a base de cálculo in concreto está para o 
fato imponível.

Ao Legislativo compete definir a base de cál
culo in abstracto dos tributos; ao Executivo, apurar- 
lhes a base de cálculo in concreto.

VI- Retomando 0 fio do raciocínio, a base de 
cálculo carece de estar em perfeito ajuste com a hi
pótese de incidência, já que é ela que confirma a

29 Já se disse que a base de cálculo permite que se tire a provados 
noveda natureza jurídica do tributo. Exemplificando, é ela que 
demonstra que 0 tributo A é reaímente sobre a renda (porque,

natureza jurídica da exação.29 Havendo qualquer des
compasso entre ambas, 0 tributo, porque mal institu
ído, não poderá ser validamente lançado e cobrado.30

De fato, 0 divórcio entre a hipótese de incidên
cia e a base de cálculo do tributo descaracteriza-o, 
alterando-lhe a regra-matriz, desenhada na Consti
tuição. Distorce, pois, o próprio sistema tributário, 
deixando 0 contribuinte perplexo, sem saber ao cer
to que exação está sendo .compelido a suportar.

Vem ao encontro desta idéia de unicidade 0 
art. 154,1, da Constituição Federai, que ao autorizar a 
União a criar novos impostos, proibiu tivessem "fato 
gerador e base de cálculo próprios” dos discrimina
dos nos arts. 153, 155 e 156 deste mesmo Diploma. 
Com isso, sinalizou nitidamente que a hipótese de 
incidência e a base de cálculo são realidades juríd i
cas distintas, que, sob pena de inconstitucionalida- 
de, devem estar em perfeita sintonia.

Daí Luís Eduardo Schoueri (1998, p. 100) argu- 
tamente haver observado: "[...] 0 emprego de uma 
base de cálculo ‘própria’ de um fato gerador, sem 0 
seu respectivo aspecto material, será taxado de in- 
constitucionalidade, não por invasão de competên
cia, mas por ferir a relação de inerência ínsita ao texto 
constitucional”.

Em resumo, será inexigível, por afronta à Cons
tituição, 0 tributo cuja base de cálculo entrar em 
conflito com sua hipótese de incidência.

O que estamos querendo expressar é que, ao 
legislador é interdito distorcer a regra-m atriz  
constitucional do tributo, elegendo-lhe base de cál
culo inadequada, isto é, que não se preste a medir 0 
fato tributável. Neste caso: a) 0 tributo será incons-
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tendo por hipótese de incidência a obtenção de riqueza nova, sua 
base de cálculo é a renda liquida do contribuinte); que 0 tributo B 
é sobre serviços (porque, tendo por hipótese de incidência a 
prestação de um dado serviço, sua base decálcuio é o preço deste 
mesmo serviço prestado); que 0 tributo C é sobre â propriedade 
(porque, tendo por hipótese de incidência o fato de alguém ser 
proprietário de um imóvel, sua base de cálculo é o valor venal 
deste mesmo imóvel); etc.

30 Discordamos dos que sustentam que, havendo descompasso 
entre a hipótese de incidência e a base de cálculo do tributo, esta 
última é que prevalece. Pensamos, pelo contrário, que o fenô
meno torna inconstitucional a exação, que será diversa daquela 
que a pessoa política tinha competência para instituir.
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titucional; b) 0 contribuinte terá 0 direito subjetivo 
de não 0 recolher; e c) 0 Judiciário, quando provoca
do, terá o dever jurídico de amparar esta legítima 
pretensão.

Outras vezes, é 0 próprio aplicador da lei que, 
interpretando-a inadequadamente, distorce a base 
de cálculo do tributo. As consequências do equívoco são 
igualmente danosas, o que dá ao contribuinte o pleno 
direito de, também neste caso, defender-se do abu
so, pleiteando, quando necessário, a intervenção do 
Poder Judiciário.

2.2 Funções da base de cálculo
I - A base de cálculo, como adiantamos, tem duas 

funções: a) quantificara prestação do sujeito passivo, 
devida desdeo momento em que nasce otributo, com 
a ocorrência, no mundo fenomênico (mundo em que 
vivemos), do fato imponível; e b) afirmar (ou confir
mar) a natureza jurídica do tributo.

Realmente, a base de cálculo éfundamental à 
identificação jurídica dos tributos. Por isso mesmo, 
precisa ser congruente com a hipótese de incidência 
tributária.

Esta peculiaridade vem ressaltada por Juan 
Ramallo Massanet; verbis:

[...] Io que debe entenderse por congruência 
se habla de que Ia base, respecto dei hecho 
im p o nib le , debe estar “estrecham ente 
entroncada” (Sáinz de Bujanda, Ferreiro, Ara
újo Falcão), que deve guardar “pertinência” o 
“inherencia” (Araújo Falcão) y “adecuación” 
(Cortes), que debe estar vinculada "diretamen
te” (Blum ensteinjarach).3’

Deve, pois, a base de cálculo, guardar uma cor
relação lógica (conexão, relação de inerência) com a 
hipótese de incidência do tributo.

Conforme já havíamos acenado no item ante
rior, 0 que distingue um tributo de outro é seu 
binômio hipótese de incidência/base de cálculo.

Somente cotejando estes dois elementos da 
norma jurídica tributária é que podemos atestar, cien-

” “Hecho Im pcnibley Cuantificación de Ia Prestación Tributaria” 
in RDT 11/12:31.
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tificamente, se estamos diante de um imposto, de 
uma taxa ou de uma contribuição de melhoria. Mais: 
com eles, ficamos em condições de averiguar qual 
espécie de imposto ou detaxa temos diante de nós.32 33

Melhor esclarecendo, se 0 tributo é sobre a 
renda, sua base de cálculo deverá, necessariamente, 
levar em conta uma medida da renda (v.g., a renda 
líquida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base 
de cálculo deverá, necessariamente, levarem conta 
uma medida da propriedade (v.g., o valor venal da 
propriedade); se o tributo é sobre serviços, sua base 
de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta 
uma medida dos serviços (v.g., 0 preço dos serviços 
prestados) e assim por diante.

II- Estamos com tais colocações querendo sig
nificar que o legislador, ao definir a base de cálculo 
do tributo -  inclusive do IC M S -c o m u n ica çã o não 
pode manejar grandezas alheias ao aspecto material 
de sua hipótese de incidência. Antes, deve imprimir 
uma conexão, uma relação de causa e efeito, entre a 
hipótese de incidência tributaria e a base de cálculo 
in abstracto, que permitirá apurar quanto exatamen
te 0 co ntrib u in te  deverá recolher (quantum  
debeatur) aos cofres públicos, a título de tributo, 
após a ocorrência do fato imponívelJ3 Daí poder
mos dizer que a base de cálculo, quando em sintonia 
com a hipótese de incidência, é a manifestação eco
nômica do tributo.

Paulo de Barros Carvaihotece, a respeito, opor
tunas considerações:

Uma das duas funções da base de cálculo é 
m edir a inten sid ad e do núcleo do fato 
imponível, que se consubstancia num compor- 

■ tamento de uma pessoa. Este atributo, além 
da característica mensuradora, é fator de enor
me significação, pois revela ao estudioso preci
samente aquilo que está sendo dimensionado,

32 Não é à toa, pois, que o art. 15 4 ,1, da CFexige, implicitamente, 
tenham todos os tributos hipótese de incidência e base de cálculo. 
Esta última atrai, de modo inafastável, a alíquota, critério legal, 
que, conjugado à base de cálculo, revela a quota tributária, isto 
é, a quantia exata que deverá ser recolhida aos cofres públicos, 
aguisadetributo.

33 Cf. CORTÊS DOMINGUES, 1968, p. 444 eseguintes.
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equivale a dizer, firma e deciara, com solidez e 
exatidão, a natureza'do fato que está sendo 
avaliado na sua magnitude. Pode ser utiliza
do, com ótimas perspectivas, para confirmar, 
infirmar ou afirmar o verdadeiro critério ma
terial das hipóteses tributárias. Confirmar, 
sempre que a grandeza eleita for apta para 
medir o núcleo.que o legislador declara como 
a medula da previsão fáctica. Infirmar, quan
do a medida for incompatível com o critério 
material enunciado pela lei. E afirmar, na even
tualidade de ser obscura a formulação legal, 
fixando-se, então, como critério material da 
hipótese, a ação-tipo que está sendo 
dimensionada (CARVALHO, 1998, p. 345/6).

Seguindo esta linha de pensamento, podemos , 
dizer que materialidade de cada tributo já permite 
que se infira sua base de cálculo possível.

Vai daí que, para total garantia do contribuin
te de que está sendo tributado nos termos da Cons
tituição, exige-se uma correlação lógica entre a base 
de cálculo e a hipótese de incidência do tributo. Por 
quê? Porque a base de cálculo é índice seguro para a 
identificação do aspecto material da hipótese de 
incidência, que confirma, afirma ou infirma (caso em 
que o tributo torna-se incobrável, por falta de coe
rência interna na norma jurídica que 0 instituiu).

Inexistindo tal correlação lógica, descaracte
riza-se 0 próprio gênero jurídico do tributo, como 
bem 0 demonstrou Alfredo Augusto Becker:

O critério de investigação da natureza juríd i
ca do tributo, que se demonstrará ser o único 
verdadeiramente objetivo e jurídico, parte da 
base.de cálculo para chegar ao conceito do tri
buto. Este só poderá ter uma única base de 
cálculo. A sua conversão em cifra é que pode
rá variar de método: ou peso e ou medida e 
ou valor. Ouando o método é o do valor, surge 
facilmente 0 perigo de se procurar atingir este 
valor mediante a valorização de outro elemen
to que consistirá, logicamente, outra base de 
cálculo e, com isto, “ipso facto” desvirtuou-se 
0 pretendido gênero jurídico do tributo. Haverá 
tantos distintos gêneros jurídicos de tributo,

quantas diferentes bases de cálculo existirem 
(BECKER, 1963, p.339).54

Rubens Comes de Sousa pensa do mesmo modo:

Se um tributo, formal mente instituído como 
incidindo sobre determinado pressuposto de 
fato ou de direito, é calculado com baseem uma 
circunstância estranha a esse pressuposto, é 
evidente que não se poderá admitir que a nature
za jurídica desse tributo seja a que normalmente 
correspondería à definição de sua incidência. As
sim, um imposto sobre vendas e consignações, 
mas calculado sobre 0 capital da firma, ou sobre 
0 valordo seu estoque, em vez de 0 ser sobre 0 
preço da mercadoria vendida ou consignada, 
claramente não seria um imposto de vendas e 
consignações, mas um imposto sobre 0 capital 
ou sobre 0 patrimônio.35

Amilcar de Araújo Falcão também traz valiosa 
contribuição ao estudo do assunto. Ouçâmo-lo:

(A) [...] base de cálculo tem que ser uma cir
cunstância inerente aofato gerador, de modo 
a afigurar-se como uma verdadeira e autênti
ca expressão econômica.[...]
[...] é indispensável configurar-se uma relação de 
pertinência ou inerência da base de cálculo ao 
fato gerador: tal inerência ou pertinência afe- 
re-se, como é óbvio, por este último.
De outro modo, a inadequação da base decál- 
culo pode representar uma distorção do fato 
gerador e, assim, desnaturar 0 tributo [grifa
mos] (FALCÃO, 1964, p. 155/156).

Graças a tão sólidos subsídios doutrinários, 
podemos tranqüilamente afirmar que, havendo des
compasso entre a hipótese de incidência e a base de 
cálculo do tributo, este não fci corretamente instituído 
e, de conseguinte, não pode ser validamente cobrado.

Também nenhuma interpretação das leis tri
butárias poderá prevalecer, caso rompa com esta

.* Os grifos são do autor.
35 Parecer publicado na Revista dos Tribunais, vol. 227, p. 65.
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equação, que, com respaldo na Carta Magna, exige 
que a base de cálculo dimensione economicamente a 
materialidade da hipótese de incidência do tributo.

A partir dessa conclusão, fica fácil demons
trar que a base de cálculo do ICM Ssomente pode ser 
a contrapartida econômica (preço) do serviço de co
municação efetivamente prestado, abstraídos os 
valores pagos a qualquer outro título, como, v.g., a 
guisa de assinatura mensal, para manutenção do sis
tema telefônico.

2.3 C o nseq ü ên cias relevantes para 0 ICA/tS-
co m u n ica çã o
Como procuramos demonstrar, a manipulação 

da base de cálculo do tributo altera sua regra-matriz 
constitucional, deixando o contribuinte sob 0 impé
rio da insegurança. Com efeito, mudando-se a base 
de cálculo possível do tributo, fatalmente acaba-se 
por instituir exação diversa daquela que a pessoa 
política é competente para criar, nos termos da Carta 
Suprema. Em síntese, descaracterizada a base de cál
culo, descaracterizado estará também 0 tributo.

Não é por outra razão que 0 divórcio entre a 
hipótese de incidência e a base de cálculo do tributo 
causa irremissível inconstitucionalidade. Adesvincu- 
lação entre ambas distorce 0 sistema tributário, como 
bem o percebeu 0 já mencionado jurista espanhol 
Juan Ramailo Massanet (op. cit., p. 29).

Transplantando estas noções, apenas bosque- 
jadas, para 0 ponto central deste artigo doutrinário, 
temos que, embora a Constituição não tenha expli
cita mente apontado a base de cálculo do ICMS-co- 
municação, dá diretrizes acerca do assunto, que nem 
0 legislador, nem o intérprete, podem ignorar.

Realmente, nos termos da Constituição, a 
base decálculo do /CTWSdeve guardar referibilidade 
com a prestação dos serviços de comunicação pro
priamente ditos, sob pena de desvirtuamento do 
tributo.

Assim, a base de cálculo do ICMS deve neces
sariamente ser a medida econômica dos serviços de 
comunicação prestados. Será, pois, 0 preço de tais 
serviços.

Destarte, a base de cálculo deste tributo há de 
necessariamente ser dimensionada a partir do pró
prio conceito de preço do serviço, que é 0 valor
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retributivo auferido pelo prestador, em razão das 
obrigações de fazer, executadas em benefício do 
tomador.

Ora, preço do serviço nada mais é do que con
trapartida econômica auferida pelo prestador. M u- 
tatis mutandis, este conceito identifica-se com o de 
salário [“ordenado"), ou seja, com os valores econô
micos a que oem pregadofazjus pelos serviços pres
tados (no caso, ao empregador). . *

Conforme já adiantamos, não podem integrar 
sua base de cálculo as remunerações recebidas pela 
manutenção e disponibiíização dos equipamentos 
que permitirão a fruição dos serviços de comunica
ção. É que tais valores não medem 0 custo do servi
ço efetivamente prestado.

Sempre mais se confirma, pois, que a basedecál- 
culo possível do tCMS-comunicação é o “preço do servi
ço", consoante, aliás, consta da legislação ordinária de 
todos os Estados-membros e do Distrito Federal.36

Apropria Lei Complementam.0 8 7/9 6 está em 
sintonia com esta diretriz, vale dizer, reforça a idéia 
de que a base de cálculo do ICMS em tela é 0 preço 
do serviço de comunicação prestado. Com efeito, 
estipula em seu art. 13, III:

"Art. 13: A base de cálculo do imposto é:
[•••]

III - na prestação de serviço de transporte in 
terestadual e intermunicipal e de comunicação, 0 
preço do serviço”.37

Improsperável, destarte, uma interpretação 
“mais abrangente", que leve à inserção, na base de 
cálculo do ICMS, do "valor devido pelo assinante, 
em contrapartida da manutenção da disponibiíização 
do acesso telefônico de forma individualizada para 
fruição contínua do serviço".38 .

Voltamos a escrever que a base de cálculo do/C/WS 
só pode ser o preço da efetiva prestação do serviço de

56 É 0 caso, por exemplo, da Lei paulista n.° 6.374/89, que, em seu
art. 24, VII, estabelece que a base de cálculo do imposto em tela 
é 0 preço do serviço de com unicações interm unicipais ou 
interestaduais, exceto de radiodifusão.

37 Grifamos.
38 Art. 3o, XXIV, da Resolução ANATEL n.° 426, de 09 de dezembro 

de 2005.
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comunicação (preço do serviço de comunicação em si 
mesmo considerado).

Se a base de cálculo do ICMS levar em conta ele
mentos estranhos à prestação dos serviços de comu
nicação {e.g., o valor da tarifa ou preço de assinatura), 
ocorrerá, porsem dúvida, a descaracterização do perfil 
constitucional deste tributo, infringindo-se maus tra
tos ao Estatuto do Contribuinte.

Com tais dizeres, queremos reiterar que a 
base de cálculo “in concreto” do ICMS deve colher, 
apenas e tão-somente, o valor da prestação dos ser
viços de comunicação efetivamente realizada.

Fixadas estas premissas, sentimo-nos confortáveis 
para enfrentar o caso concreto, cuidando de detalhes que, 
por razões metodológicas, ainda não foram esmiuçados.

SEGUNDA PARTE: O assunto central

3 Reequacionamento do problema
Conforme vimos, empresas de telefonia cobram 

de seus clientes uma taxa mensal de assinatura básica, 
de valorfixo, correspondente aos custos de manutenção 
do sistema que lhes permite prestar o serviço telefônico 
fixo comutado de longa distância, nacional e inter
nacional. Por não incluírem, em tal valorfixo, o custo 
de nenhuma prestação de serviços de comunicação, 
perquire-se se ele também deve integrar a base de cál
culo do ICMS.

Damo-nos pressa em responder que não.
É o que passa mos a demonstra r, com base nas conclu

sões a que chegamos na primeira parte do vertente estudo.

4 Da inexigibilidade de ICMS-comunicação sobre 
o preço da assinatura m ensal

I- Estamos convencidos de que não cabe ICMS 
sobre o pagamento efetuado pelo usuário de assinatu
ra mensal, separadamente da cobrança pelas ligações 
por ele realizadas. Dito de outro modo, temos que não 
tipifica serviço de comunicação, tributável por meio de 
ICMS, o “valor devido pelo assinante em contrapartida 
da manutenção da disponibilidade do acesso telefôni
co de forma individualizada para fruição contínua do 
serviço”.39 9

i9 Art. 3o, XXIV, do Anexo à Resolução n.° 426/2005, da ANATEL, que 
cuida do Regulamento do Serviço de Telefonia Fixa Comutada.

Assim, 0 fato de a taxa de assinatura mensal re
munerar parte do custo global de operação da empresa 
de telefonia não tem força jurídica bastante para acar
retar a incidência do ICMS, pelo que 0 valor a este título 
recebido nãopodefigurarna basedecálculodotributo.

Deveras, a taxa em tela faz frente às despesas 
para manter em funcionamento o sistema de tele
fonia, mas não éo preço do serviço de comunicação, 
que só pode levar em conta 0 custo dos impulsos 
propriamente ditos.

Insistimos que 0 que se pode tributar por meio 
de ICMSé, tão-somente, a prestação onerosa do serviço 
de comunicação; não os valores exigidos do assinante 
pela manutenção ou disponibilização dos equipamen
tos que, se e quando utilizados, lhe permitirão fruir do 
serviço em tela.

Absolutamente não se pode considerar fato 
imponíveldo ICMS-comunicação, comportamento que 
não se encontra no campo de incidência,traçado na Car
ta Magna, desta figura exacional. É ocaso-tornamos a ; 
insistir- do pagamento feito em função da mera disponi
bilização dos meios e modos que viabilizam a prestação, a 
qualquer momento, do serviço oneroso de comunicação.

II - Como a seguir melhor veremos, a mantença 
dos equipamentos, levada a efeito pelas empresas de 
telefonia, ainda não tipifica nenhum serviço de comu
nicação. É simples medida preparatória, que possibilita 
a prestação do serviço de comunicação, mas que com 
ele não se confunde.

De fato, os equipamentos disponibilizados, a 
título oneroso, pelas empresas de telefonia a seus 
clientes não propiciam, enquanto não forem efe
tivamente utilizados, transmissão de mensagens; 
tampouco, recebimento.

Em linguagem maistécnica, nãoenvolvem pres
tações de serviços de comunicação (alcançáveis pelo 
ICMS), os equipamentos que as empresas de telefo
nia mantêm em perfeito estado de funcionamento e 
colocam, a título oneroso, ao alcance de seus clientes.

III - Em resumo, alvo de tributação por via de 
ICMS é a prestação onerosa de serviços de comuni
cação. Não a disponibilização e a conservação de 
equipamentos que, quando utilizàdos, tornarão a 
comunicação possível.

Tais episódios não integram 0 serviço de co
municação e, portanto, os valores cobrados a este
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título não podem comporá base de cálculo do ICMS, 
representada-tornamos a repetir-apenas pelo pre
ço do serviço de comunicação efetivamente presta
do, conforme, aliás, acertadamente prescreve 0 já 
estudado art. 13, III, da Lei Complem entam.0 87/96..

IV - Ao colocarem os equipamentos à dispo
sição dos assinantes, a.s empresas de telefonia sim
plesmente lhes estão dando 0 aparato técnico para 
que possam desfrutar dos serviços de comunicação. 
Logo, enquanto assim procedem, não se sujeitam, 
sequer em tese, à tributação por meio de ICMS.

Ainda que se aceite que a taxa (ou tarifa) de 
assinatura básica mensal remunera um serviço, este 
positiva mente não é de comunicação, mas de outra 
natureza, qual seja, "de manutenção da disponibili
dade do acesso de forma individualizada para fruição 
contínua do serviço-a g o ra  sim -  de comunicação". 
Ora, justamente porque “de outra natureza" não 
pode ensejar a cobrança de ICMS-comunicação-40

Nem a lei complementar, nem a lei ordinária 
estadual, nem, muito menos, a interpretação destes 
atos normativos podem superar barreiras constitu
cionais, transformando os valores cobrados pela 
simples disponibilidade dos canais dè acesso ao ser
viço telefônico fixo comutado [STFCj em matéria tri
butável por meio de ICMS-comunicação.

V  - Note-se que não estamos questionando a 
legitimidade da cobrança da assinatura mensal, que

' serve para custear a manutenção, o aperfeiçoamento 
e a expansão do complexo sistema de redes e equipa
mentos que vão possibilitar a realização e o recebi
mento de chamadas telefônicas.

O que estamos sustentando, sim, é que estes 
valores, por não remunerarem a efetiva prestação 
de qualquer serviço de comunicação, são inalcançá- 
veis pelo ICMS.

Deveras, 0 assinante paga a tarifa ou preço de 
habilitação simplesmente porque a rede telefônica 
à qual está conectado é mantida e posta à sua per
manente disposição. Este ser.viço não é passível de 
tributação por meio de ICMS, que somente será

4C Eventualmente, poderia ser alvo de tributação por meio de ISS, 
caso fosse previsto na Lista de Serviços veiculada peia Lei 
Complementar n.° 116/2003. Deixaremos de desenvolver este 
assunto, porque não é objeto do vertente estudo.
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exigível quando 0 assinante, valendo-se do predito 
sistema de telefonia, fruir do serviço comunicacio- 
nal, remunerado pela tarifa ou preço de utilização, 
que é 0 “valor devido pelo usuário do STFC, por uni
dade de medição".4'

Em suma, a base de cálculo do ICMS-comuni- 
cação é a tarifa ou preço de utilização, que, esta sim 
-  e apenas e sta -, remunera a prestação de serviço 
telefônico fixo comutado de longa distância nacio
nal e internacional.

V! - Para melhor evidenciarmos nossa tese, 
admitamos que um assinante, por encontrar-se em 
viagem ao exterior, fique, durante um mês, sem “dar 
um telefonema s e q u e r Ainda assim, deverá reco
lher o p reço - que é fixo -d a  assinatura mensal que 
a empresa de telefonia legalmente lhe cobra, só para 
custear a manutenção e expansão dos canais comu
nicativos que lhe coloca à disposição.

Ora, se considerarmos-como, nesta altura, já  
não podemos duvidar -  que o ICMS em foco só nasT 
ce em havendo efetiva (e, não, potencial) prestação 
onerosa de serviços de comunicação, segue-se, cóm 
a força irresistível dos raciocínios lógicos, que o va
lor pago pelo assinante não pode compor a base de 
cálculo do tributo.

E isto por uma única razão: não houve efetiva 
prestação de serviços de comunicação, mas simples 
serviços a eles preparatórios, cujo preço positivamen
te não pode ser levado à tributação por meio de ICMS.

Éntão, vejamos.

5 Das atividades-m eio, necessárias à prestação 
dos serviços de com unicação: sua in trib u ta - 
bilidade p o rm e io  de ICM S

Temos para nós que não tipificam prestações 
de serviços de comunicação, as meras atividades- 
meio, necessárias à sua concretização.

Antecipamos que há, no caso, simples provi
dências preliminares à prestação de tais serviços e; 
por isso mesmo, inaicançáveis pelo ICMS.

Se não, vejamos.
I - A série de atos que colocam à disposição 

dos usuários os meios e modos aptos à prestação 
dos serviços de comunicação é etapa propedêutica,

41 Cf. art. 3°, XXV!, da Resolução ANATEL n.“ 426/2005.
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que não deve ser confundida com a própria presta
ção destes serviços. O acesso, adesão, ativação, ha
bilitação, disponibilidade, assinatura etc.* •* * 4* são, na 
realidade-, serviços de infra-estrutura, prévios e ne
cessários à prestação do serviço de comunicação. 
Antecedem o fato imponívelda exação e, portanto, 
não o integram. Ora, não tipificando o fato imponível 
do ICMS-comunicação, estão fora de seu campo de 
incidência e, bem por isso, o preço dos mesmos não 
pode integrar a base de cálculo do tributo.

Embora importantíssima, esta atividade-meio 
deve, inclusive para fins tributários, ser apartada da ati- 
vidade-fim, que, no nosso caso, é a prestação dos servi
ços de comunicação, por intermédio de telefonia fixa 
comutada de longa distância nacional e internacional. 
Noutras palavras, o ÍCM5  não pode incidir sobre as 
etapas anteriores [v.g., a manutenção dos equipamen
tos), necessárias à execução destes serviços.

II - De outra banda, é importante termos pre
sente que, em última análise, estas atividades-meio 
são levadas a efeito no interesse da própria empre
sa que presta o serviço de comunicação. Têm por 
escopo possibilitar as atividades-fins, que -  estas 
sim -  beneficiam terceiros. '

Como quer que seja, os custos destas ativida
des-meio, ainda que suportados pelos assinantes, não 
são o preço dos serviços de comunicação e, destarte, 
não podem integrar a base de cálculo do ICMS.

III - Tudo o que até aqui escrevemos aplica-se 
ao serviço de comunicação prestado por meio de 
telefone, que, para ser executado, exige, a habilita
ção, a ativação da assinatura, a compra do aparelho, 
a adesão, a disponíbilização e conservação de equi
pamentos etc.

Estas medidas não passam, é bem de ver, de 
condições para a adequada prestação do serviço em 
tela. Não há falar, ainda, na hipótese, em prestação 
de serviço de comunicação, que só se perfaz quando 
a chamada telefônica se completa.

Por simplesmente viabilizarem a prestação do 
serviço de comunicação, as precitadas medidas r\ãc po
dem ser tributadas por meio de iCMS. É que, jurídica-

4! Cláusula primeira, do Convênio-ICMS 69/98.

mente falando, elas se constituem em merasfases pre
liminares da prestação do chamado serviço telefônico.

Em síntese, a comunicaçãovia telefone (ativi- 
dade-fim) pressupõe uma série de atividades aces
sórias (atividades-meio), que, em si mesmas, não 
possibilitam a tributação por meio de iCMS.

Noutros termos, estas atividades-meio não 
caracterizam prestações onerosas de serviços de co
municação, e, por via de conseqüência, seus custos 
não podem ser levados em conta, para fins de quan
tificação do ICMS a pagar.

O que estamos querendo expressar é que ne
nhuma destas atividades-meio pode ser havida, em 
si mesma, como serviço de comunicação. Todas, sem 
exceção, não passam de condições para a execução 
deste serviço, 0 que se dará e'm momento posterior.

IV - Em resumo, a disponíbilização e a manu
tenção onerosa dos canais de acesso ao serviço tele
fônico fixo comutado (STFC) não se confundem com 
a prestação dos serviços de comunicação.

Noutros termos, não constituem, em si mes
mas, prestações onerosas de serviços de comunica
ção e, por via de conseqüência, não tipificam 0 fato 
imponível do ICMS-comunicação.

Assim decidiu, inclusive, a Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça; verbis:

Os meios necessários à consecução deste fim 
(prestação onerosa do serviço de comunica
ção) não estão ao alcance da incidência do 
ICMS-comunicação. [...]

[...] só há incidência de ICMS sobre os serviços 
de comunicação “stricto sensu”, onde não se in
cluem os serviços meramente acessórios ou pre
paratórios à comunicação propriamente dita.4i

A lei (dos Estados-membros ou do Distrito 
Federal), ao cuidar do ICMS, não poderá, por força 
do princípio da reserva'e rigidez das competências 
tributárias,^  ir além do conceito, constitucionalmen

-1 REsp. n.° 402047-MG, rei. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 
em 4.11.2003, DJU de 9.12.2003 (esclarecemos no parêntese).

•* Relembramos que os entes políticos somente podem tributar 
dentro do campo que lhes foi reservado pela Carta Magna, sem
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te posto, de “serviços de comunicação tributáveis". 
Mesmo que Convênio-ICMS a tanto a " autorize".45

É 0 que a seguir veremos.

6 A função dos Convênios-ICM S. Â in c o n s íi- 
tu cio n aiid ad e  do C onvênio-ICM S 69 /19 9 8

! - Conforme dispõe 0 art. 155, § 20, XI!, g, da 
Constituição Federal, cabe a lei complementar, em 
matéria de ICMS, “regulara forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isen
ções, incentivos e benefícios fiscais serão concedi
dos ou revogados”.

Desdobrando a idéia, a lei complementar, no 
que concerne ao ICMS, pode dispor sobre a forma de 
deliberação interestadual para a concessão (ou re
vogação) de isenções, incentivos e benefícios fiscais.

E, como melhor veremos logo adiante, a forma 
de deliberação interestadual para a concessão (ou re
vogação) de isenções, incentivos e benefícios fiscais, 
em matéria de ICMS é 0 convênio (acordo, ajuste, pro
grama a ser desenvolvido pelas unidades federativas).

Portanto, os Estados e 0 Distrito Federal, que
rendo conceder isenções, incentivos ou benefícios 
fiscais, em matéria de ICMS, devem firmar entre si 
convênios. Tais convênios são atos normativos que 
sabidamente não podem criarou aumentar otributo 
em tela, nem, muito menos, dilargar as'in flexí- 
veis fronteiras co nstitucio nais que lim itam  
seu cam po de incidência.

Lembramos que os convênios são celebrados 
no Conselho N acional de Política Fazendária -  
CONFAZ, onde têm assento representantes de cada 
Estado e do Distrito Federal, indicados pelo res
pectivo Chefe do Executivo. Normalmente, tal in
dicação recai sobre o Secretário da Fazenda, longa 
manus do Governador.

II - Lançadas estas premissas, fica fácil acei
tar que convênio não é lei, nem 0 CONFAZ, órgão 
legislativo. Assim, os agentes do Poder Executivo

a possibilidade de estabelecer, adlibitum, o conteúdo e 0 alcance 
das normas jurídicas tributárias. Daí falarmos em princípio da 
reserva e rigidez das competênciastributárias.

4’ A competência tributária para criar 0 ICMS-comunicação está 
delineada na Constituição Federal, não podendotersuasfrontei
ras alteradas por melo de convênios.

que 0 integram não podem, a pretexto de dispor 
sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, 
"legislar ” a respeito. É 0 Poder Legislativo d.e cada Es
tado e do Distrito Federal -  onde têm  assento os 
representantes do povo local -  que, ratificando 0 
convênio, os concederão.

Logo, nos termos da Constituição, os Estados 
e o Distrito Federai, querendo cuidar de incentivos, 
isenções ou benefícios fiscais, em matéria de ICMS, 
devem firmar entre si convênios. Não são os con
vênios, porém,, que dão força normativa às delibe
rações tomadas. Esta resulta do decreto legislativo 
que vier a ratificá-los, em cada unidade federativa.

Concordamos com Afcides Jorge Costa quan
do pondera: "Os convênios são uma fase peculiar 
do processo legislativo, em matéria de isenções de 
iCMS. Fase que fimita a competência das Assem 
bléias Legislativas, mas que não pode elim iná-la" 
(COSTA, 1979, p. 130).

Assim, 0 conteúdo dos convênios -  que, repi
ta -se , haverá de estar confinado à concessão 
ou revogação de isenções, incentivos e bene
fícios fiscais de IC M S -  só passa a valer como di
reito interno dos Estados e do Distrito Federal depois 
da ratificação por eles efetuada.

Geraldo Ataiiba, como sempre límpido e ter- 
minante, foi ao ponto:

[...] o convênio não dá nem tira direito a ne
nhuma Fazenda ea nenhum contribuinte. Não 
cria direito de natureza tributária nem em be
nefício, nem em detrimento de ninguém. É 
mero pressuposto de exercício eficaz da 
competência isentadora dos legisladores or
dinários estaduais.46 *

Prosseguindo 0 raciocínio do mestre, os Esta
dos e 0 Distrito Federal, querendo conceder (ou re
vogar) isenções, incentivos ou benefícios fiscais de 
ICMS, devem firmar entre si, por seus Executivos, 
convênios (pactos, acordos, contratos). Tais convê
nios, para se tornarem direito interno das unidades

46 “Convênios Interestaduais”, in Revista de Direito Público, vol,
67, p. 5.



federativas interessadas, precisam ser ratificados, 
não por decreto do Governador-com o infelizmente 
vem acontecendo com base no art. 40, da Lei Comple
mentar n.° 2 4 /7 5 ^ -, mas, sim,- por meio de decreto 
legislativo baixado pela respectiva Assembléia Legis
lativa ou, no caso do Distrito Federal, por sua Câmara 
Legislativa. Repisamos que, por força do princípio da 
legalidade, 0 decreto legislativo (estadual edistrital) 
- l e i  em sentido material, como ensinava Pontes de 
Miranda -  é que deve conceder ou revogar isenções, 
incentivos ou benefícios fiscais, em matéria de ICMS.

yai daí que os Convênios-ICMS, para integra
rem 0 ordenamento jurídico dos Estados e do Distrito 
Federal, precisam ser aprovados pelas respectivas 
Casas Legislativas. Isto nos leva a reiterar que o con
vênio é, tão-só, 0 pressuposto para a concessão (ou 
a revogação), em matéria de ICMS, da isenção, in
centivo ou benefício fiscal.

Geraldo Ataliba abona este entendimento:

Exige 0 texto constitucional que os convênios 
sejam “celebrados” pelos Estados (e pelo Dis
trito Federal) e, depois, “ratificados”. A cele
bração cabe ao Executivo, A ratificação, ao 
Poder Legislativo. “Estado” (ou “Distrito Fe
deral”) não é Executivo. O Estado (ou 0 Distri
to Federal) se representa pelo Executivo, mas 
delibera mediante harmônica atuação deste 
com o Legislativo. [...] Por isso, só pode ser 
válido e eficaz 0 convênio “ratificado” -  como 
quer o Texto M agno-pelos Legislativos esta
duais (e distrital). Convênio é contrato. Execu
tivo não pode "contratar” sem pronunciamen
to parlamentar prévio ou ratificatório. O Exe
cutivo não é 0 Estado (ou 0 Distrito Federal). É 
órgão do Estado (ou do Distrito Federal). Só a 
conjugação das expressões voíitivas dò Legis
lativo ou do Executivo é “vontade” do Estado 
(ou do Distrito Federal). [...] Os decretos-legis
lativos que os aprovam têm força de lei inter-

47 Para os fins desfe artigo, no entanto, aceitaremos o que vem 
ocorrendo na prática, vale dizer, que as ratificações dos 
Convênios-ICMS sejam feitas por meio de decreto do Governador 
do.Estado. É que isto não interfere nas conclusões a que 
pretendemos chegar, nem é o tema central do estudo.

na, no Estado (e no Distrito Federal), a partir
de sua vigência.48

v
Realmente, se só a lei pode criar in abstractoo 

ICMS; também só ela pode conceder isenções, in
centivos ou benefícios fiscais concernentes a este 
tributo. E decreto legislativo é lei em sentido lato 
(ao contrário do decreto do Governador, que não 
passa de um ato administrativo).

Registramos, ainda, ser imprescindível que 
todos os Estados e 0 Distrito Federal ratifiquem 0 
convênio interestadual, para que a isenção, 0 incen
tivo ou 0 benefício fiscal, em matéria de ICMS, nas
ça. Tal se dá, para evitar a "guerra fiscal" entre as 
diversas regiões do País, cujos efeitos deletérios são' 
sobejamente conhecidos.

III - Prosseguindo o raciocínio, os convênios 
não podem tratar da regra-matriz do ICMS, muito 
menos para ampliá-la, mediante a inserção de ele
mentos estranhos à materialidade do tributo.

Realmente, só a lei da pessoa política compe
tente pode criar in abstracto o ICMS e, ainda assim, 
com estrita observância da regra-matriz constituci--. 
ona/deste tributo.

Noutras palavras, 0 convênio de que aqui estamos 
cogitando, não pode cuidar de questões que não digam 
respeito a isenções, benefícios ou incentivos de ICMS. 
M uito menos possibilitar, ainda que por meio 
de artifícios (v.g., "autorizando" a am pliação da 
base de cálculo do ICMS), 0 descumprimento de 
princípios constitucionais, m áxim e se isto vier 
em detrim ento dos contribuintes.

Milita neste sentido a própria Lei Complemen
tar n. 24/75, que, além de estatuir que os convênios 
deverão versar apenas sobre a concessão ou extinção 
de incentivos fiscais (arts. 10 e 2°), declara nulos os 
que inobservarem estes limites (art. 80).49

IV - Notamos, en passant, que a lei comple
mentar prevista no aludido art. 155, § 20, XII, g, da CF,

43 ' Convênios Interestaduais", separata, pp. 2 a 4 (acrescentamos 
referências ao Distrito Federal). No mesmo sentido, José Souto 
Maior Borges (Lei Complementar Tributária, Ed. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, 1975, p. 173).

49 O assunto continua sob a égide da precitada Lei Complemen
ta m .0 24, de 07 de janeiro de 1975, já  que 0 art. 27, da Lei Comple-
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não poderá estabelecer 0'conteúdo dos convênios, 
mas, apenas, os mecanismos jurídicos que nortearão 
sua celebração. Deverá, pois, limitar-se a dar opera- 
tividade técnica ao sistema de celebração dos con
vênios'. Não poderá, sob pretexto algum, dificultar 
sua celebração, nem, muito menos, estipular seu 
conteúdo. Tem, pois, caráter meramente formal, de
vendo, é óbvio, respeitar os princípios e normas 
constitucionais.

Em suma, as isenções, benefícios e incentivos, 
em matéria de ICMS, longe de poderem serconcedi--. 
dos (ou revogados) unilateralmente pelas próprias 
unidades federativas interessadas, devem serjobje- 
to de prévios convênios, celebrados pelos Estados e 
pelo Distrito Federal. E, depois, tais convênios de
vem ser ratificados por estas mesmas unidades 
federativas. .

V - Destacamos que o convênio não é 0 meio 
juríd ico  próprio para tratar de outros assuntos 
concernentes ao ICMS; só de isenções, benefícios ou 
incentivos fiscais.

Aproximando-nos um pouco mais do ponto 
central deste artigo, temos que a competência tri
butária para criar.o ICMS-comunicação está subli
nhada na Constituição Federal, não podendoterseu 
perfil alterado por meio de convênios. A eles -  tor
namos a insistir -  só é dado dispor sobre "isenções, - 
incentivos e benefícios fiscais”, evidentemente, em 
matérias que estão dentro do campo tributável des
ta figura exacionaf, delimitado pelo art. 155, li, da 
Carta Magna.

Nesta medida, não é dado a nenhum convê
nio ampliar a base de cálculo do ICMS-comunica- 
ção, agravando a carga fiscal.50

VI - Foi o que inconstitucionalmente fez o 
Convênio-ICMS n.° 69, de 19 de junho dei998 (D.O.U.

mentar n.° 87, de 13 de setembro de 1996, que dele tratava, foi 
vetado pelo Presidente da República {as razões de veto declaram 
te xtualm ente que a m atéria continua regulada pela Lei 
Complementam. 24/75).

50 Ao convênio é permitido, quando muito, autorizar a redução 
desta base de cálculo, em ordem a ver concedidas isenções 
destetributo. De fato, 0 art. 1°, parágrafo único, I, da Lei Com- 
piementar n.° 24/75, estatui: "Art. i ° .  As isenções do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias serão

de 29.06.98), em sua cláusula primeira, que estatui:

,Cláusula primeira. Os signatários firmam en
tendimento no sentido de que se incluem na 
base de cálculo do ICMS, incidente sobre pres- 

r tações de serviços de comunicação os valores 
cobrados a título de acesso, adesão, ativação, 
habilitação, disponibilidade, assinatura e uti
lização dos serviços suplementares e facilida
des adicionais que otimizem ou agilisem o 
processo de comunicação, independentemen
te da denominação que lhes seja dada.

Reaimente, se só a lei pode criar in abstracto o 
ICMS, também só ela pode majorar-íhe a base de 
cálculo. E, ainda assim, com estrita observância da 
regra-matriz deste tributo, pré-traçada na Consti
tuição Federal.

E nem se diga que o Convênio n .° 69/98  não 
criou nenhuma nova incidência tributária, mas, “ape
nas esclareceu” que os atos, dísponibilizações e 
manutenções de que estamos cogitando realizam o 
fato imponível do ICMS. .

A uma, porque, em matéria de 0 4 5 , os convê- 
nios somente podenh cuidar de isenções, benefícios 
e incentivos fiscais.

A duas, porque não cabe a nenhum convênio 
interpretar a legislação de 0 4 5 , transformando-se 
em órgão consultivo do fisco.

E, a três, porque, ainda que pudesse, nunca 
podería transformar em matéria tributável, 0 que 
não se encontra dentro do campo de incidência do 
ICMS-comunicação.

Logo, o Convênio-ICMS n.° 69/98  só poderia 
ter cuidado de questões relativas a incentivos, isen
ções e benefícios fiscais, em matéria de ICMS. Nunca 
haver dilargado a base de cálculo do tributo, fazen
do com que ele, em detrimento dos contribuintes, 
ultrapasse as fronteiras constitucionais.

Nunca é demais insistir que 0 acesso, a ade
são, a ativação, a habilitação, a disponibilidade, a

concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta 
Lei. Parágrafo único. 0  disposto neste artigo também se aplica: 
l - à  redução da base de cálculo” [grifamos].



assinatura, as facilidades adicionais que otimizam 
ou agilitam o processo comunícacionai etc, positi
vamente não caracterizam prestações onerosas de 
serviços de comunicação.51

Vai daí que tais fatos não integram -  e nem 
podem integrar -  a base de cálculo do ICMS-comu- 
nicaçãb, que é, como vimos e revimòs, o preço deste 
serviço, quando efetivamente prestado.52 E um con
vênio (simples ato administrativo) não tem titulação 
jurídica para alterar esta situação constitucional, por 
mais que este tenha sido o desejo dos Poderes Exe
cutivos das várias unidades federadas.

Sobremais, tributar as atividades-meio, como 
se serviços de comunicação fossem, vulnera os prin
cípios da estrita legalidade e da típicidade fechada, 
que dão segurança jurídica aos contribuintes. Segu
rança jurídica que, com seu corolário de proteção da 
confiança, 53 * VII- definitivamente bane o emprego da ana
logia in malam partem (cf. art. io8, § i°, do C77V).

7 Co nsideraçõ es f in a is
I - Os valores cobrados a título de "assinatura 

básica de telefonia’’ não se referem diretamente a 
nenhum serviço de comunicação; antes, correspon
dem ao custo das providências necessárias a tornar 
os aparelhos telefônicos aptos a enviar e captar 
mensagens.

Segue-se, portanto, que tais valores não po
dem integrara basedecá!culodo/CA4S,q ue-nun ca

51A circunstância de o acesso, a adesão, a ativação etc. terem um 
preço não submete estes eventos, ipso facto, à tributação.por 
meio de ICMS, já  que os valores cobrados atinam aos custos ou 
de serviços preparatórios ao serviço de comunicação própria men
te d ito, ou de serviços de va lor adicionado, que não se confu ndem 
com este, mas apenas utilizam, para serem prestados, dos mes
mos cabos e fios telefônicos.

52 Nesta linha já decidiu o Pretório Excelso: "ISS. item 033 da Lista 
anexa ao Decreto-lei n.° 839/69. Âmbito de incidência do tribu
to. A análise técnica de que trata o item 033 da Lista de Serviços, 
anexa ao Decreto-lei n.° 839/69, não pode incluiras atividades- 
meio que fornecem a matéria para análise. A inclusão dessa ati
vidade no âmbito de incidência definido naquele item, importa 
integração analógica, que malfere a regra do artigo 108 do CTN. 
Recurso não conhecido" (RE 114354- RJ, 06 de novembro de 1967).

53 Para aprofundamento destas idéias, v. Alberto Xavier (2001, p. Va34).

é demais rep etir-é  0 preço do serviço de comunica
ção efetivamente prestado.

É certo que, sem a disponibilização de equi
pamentos ao assinante, o serviço de comunicação 
permanecería no campo das impossibilidades ou 
seria prestado," aos usuários, de forma menos efici
ente. Mas é igualmente certo que 0 custo destes atos 
preparatórios não pode acrescer a base de cálculo 
do ICMS, que somente é devido quando a empresa 
presta, ao usuário, por meio de telefonia, serviços 
de comunicação.

Insofismável, portanto, que adicionar à base de 
cálculo do ICMS os custos dos atos preparatórios ora 
em estudo, fere direito subjetivo fundamental das em
presas de telefonia, qual seja 0 de só serem tributadas 
na forma e nos limites permitidos pela Constituição.

II - Em suma, alvo de tributação por via de 
ICMSé a prestação do serviço de comunicação; não, 
as etapas, passos ou tarefas preliminares a esta mes
ma prestação.

As atividades-meio, como as de disponibiliza
ção e manutenção de equipamentos aos assinantes, 
mesmo sendo, algumas delas, essenciais à atividade- 
fim de prestação do serviço de comünicação, não 
fazem parte deste serviço e, portanto, passam ao lar
go do ICMS.

Nem a lei complementar, nem a lei ordinária 
estadual podem superar estas barreiras, transfor
mando etapas prévias do serviço de comunicação, 
ou serviços dele diversos, em matéria tributável por 
meio de ICMS.

E, em rigor, na hipótese em exame, isto não 
aconteceu. Deveras, a Lei Complementar n.° 87/96, 
seja em seu art. 20, III (já citado), seja em seu a,rt. 12, 
VII,5,1 e a legislação ordinária dos Estados-membros 
e do Distrito Federal não mandam tributar, por meio 
de ICMS, os valores cobrados a título de assinatura 
básica de telefonia.

52 Lei Complementar n.° 87/96 -  “Art. 12. Considera-se ocorrido 0 
fato gerador do imposto no momento:
[...]
VII- das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas 
por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de co
municação de qualquer natureza".

Cível / Civil 63

Tal exigência decorre de uma "interpretação 
extensiva" levada a cabo -  inconstitucionalmente, 
diga-se de passagem -  pela precitada cláusula pri
meira do Convênio ICMS n.° 69/1998.

III - Todas estas razões levam-nos a discordar do 
entendimento esposado por alguns de que 0 Convê- 
nio-ICMS n.° 69/1998 teria apenas explicitado certos 
serviços de comunicação prestados onerosamente, que, 
apesar de integrarem 0 contexto da expressão "presta
ções onerosas de serviços de comunicação", ficaram 
fora da base de cálculo do imposto.

Na real verdade, porém, 0 convênio em pauta 
fez muito mais do que isto, pois “dilargou" a base 
de cálculo do ICMS-comunicação, "criando", por via 
de inaceitável interpretação extensiva, hipóteses de 
incidência novas para este tributo.

C o n c lu sã o
As empresas de telefonia não se sujeitam, nem 

mesmo em tese, à incidência do ICMS-comunicação, 
sobre a “taxa de assinatura básica m ensal”, remu
neração que recebem dos assinantes, por lhes dis
ponibilizarem equipamentos, que, quando utilizados, 
possibilitarão que se comuniquem com terceiros.

C arrazza, R. A.. ICMS-communication: Not trigerred 
at the monthly basic membership tariff -  related 
issues. Revista Justitia (São Paulo), v. 198, p. 43-64 /  
jan./jun. 2008. . -

* ABSTRACT: According to Section 155, item II, 3rd 
part, ofthe Brazilian Federal Constitution,the ICMS 
(value-added tax on sales of goods) levied on the 
renderingof remunerated communication Services 
(ICM S-com m unication) has, as a possible tax 
event, the rendering of communication Services 
tothird parties (a contracting party and a receiver) 
in a business relation.The rendering of remunera
ted communication Services applies solely when 
the following elements are identifiable: a) the 
message sender; b) the message receiver; c) the 
message that both comprehend; d) the bilateral 
relation between them; and ejthe remuneration 
directly related to this interactive relation. The 
ICMS tax basis shall be necessarily the economic 
measure (price) ofthe communication Services

■ rendered; no other amount received may integrate 
the tax basis. Thus, the amount charged to thè 
members as a " monthly basic membership tariff’, 
cannot be added to the ICMS-communication tax 
basis, provided that they correspond to the cost of 
necessary provisions in order to make the  
telephone devices capable of sending and recei- 
ving messages. Such amounts are not subject to 
the ICMS-communication.

e KEYWORDS: Tax law. ICMS (value-added tax on' 
sales of goods). ICMS on communication Services 
(ICMS-communication). Communication Services. 
Tax basis ofthe ICMS-communication. “Monthly 
basic membership tariff’. “Monthly basic member
ship tariff’ is not subject to ICMS-communication.
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Justiça, Educação e Paz

Interesses Difusos e Coletivos / Diffuse Interests and Rights

* SUMÁRIO: Introdução, t Justiça, ia As acepções 
do vocábulo, ib As suas características básicas, ic 
As diversas espécies, O bem comum, id Justiça na 
educação: instrumentos. 2 Educação. 2a As três 
formas de educação. 2b Educação e escolaridade. 
2c Educação, escolaridade e o homem completo. 
2d Princípios pedagógicos perenes.e universais. 3 
Paz. 3a Violência e paz. 3b Televisão, violência e 
paz. 3c Alguns caminhos para a paz. 4 Justiça, edu
cação e paz. Conclusão. Referências bibliográficas.

■ RESUMO: A presente reflexão a respeito de JUS- 
TiÇA, EDUCAÇÃO E PAZ se propõe a abordar cada 
um dos temas deste tripé não de forma isolada, 
mas como peças componentes de um único mo
saico, entrelaçadas entre si para a construção da 
sociedade solidária a que se refere a Constituição 
Federal. Especialistas em ambas as matérias estão 
seguros de que a paz local e mundial que todos 
almejam encontram as suas raízes na verdadeira 
Justiça e na insubstituível Educação.
Os esforços pela paz na história da humanidade, 
no entanto, periodicamente sofrem interrupções 
por convulsões sociais ou guerras que irrompem 
nos mais diversos pontos da Terra. Suas origens 
são explicadas por razões de ordem social, religio
sa, política ou histórica. Como consequência, a Jus
tiça e õ Educação também são abaladas. A perda 
da paz é sempre 0 reflexo do conflito interior de 
cada homem e da dificuldade de conviver com 0 
diferente. A paz só existe onde existe a unidade, a 
qual pressupõe a convivência respeitosa com a di
versidade.

Os desafios de caráter planetário que se apresentam à 
sociedade contemporânea exigem respostas que 
erradiquem os conflitos e as guerras em todos os pon-

* Procurador de Justiça aposentado do Ministério Público de São 
Paulo.

Munir CURY*

tos do mundo, mas, ao mesmo tempo, promovam a 
paz internamente, no âmbito de cada nação, de cada 
sociedade, de cada família, de cada ser humano.
O mundo pacificado e unido requer uma matura
ção antropológica capaz de apontar para novos 
conteúdos pedagógicos, um modo diferente de 
postar-se diante de cada matriz do saber humano 
e, ao mesmo tempo, detectar uma metodologia 
rea l mente apta à formação de novas gerações cha
madas para construir e viver este novo momento 
histórico. Antes de mais nada, requer uma huma
nidade equipada de conceitos como solidarieda
de, interdependência, igualdade, liberdade, paz, 
revisitados à luz de uma antropologia que colo
que no centro a pessoa: 0 ser humano em relação, 
capaz de tecer relacionamentos para fora e, ao mes
mo tempo, para dentro de qualquer diversidade. 
O instrumento da comunicação será 0 diálogo, 
com timbre de transparência, mansidão, confian
ça e prudência pedagógica; e será um diálogo plu- 
ralístico, multirracial, multiétnico, multinacional, 
multirreligioso, multicultural. O valorfundam en- 
tal necessário para viver em um mundo tecido 
desse modo será o amor. Somente o amor, como 
expressão do nosso ser, será capaz de nos ajudar a 
construir relacionamentos novos, superando a 
“cultura do ter” com a “cultura do dar”, e de nos 
inspirar na invenção de instituições capazes de 
colocar os cidadãos realmente nas melhores con
dições de participantes das grandes escolhas para 
as quais todos somos chamados.

o PALAVRAS-CHAVE: Justiça. Educação. Paz. Uni
dade. Diversidade.

In tro d u çã o
O marco iniciai do denominado projeto polí- 

tico-institucional educacional brasileiro foi, sem 
qualquer dúvida, a Constituição Federal de 1988,
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ao conferir à educação uma amplitude que se 
projeta para além dos-muros dos estabeleci
mentos de ensino formais, incluindo a fam í
lia, a convivência humana, os movimentos 
sociais, as organizações da sociedade civil e 
outras manifestações culturais como espaços 
propiciadores de conhecimento.e forja do ci
dadão, muito embora as suas regras, como não 
poderia ser diferente, dirijam-se à educação 
escolar em instituições próprias (MORAIS, 
2000, p. 31). '

É certo que legislações posteriores à Consti
tuição Federal propiciaram 0 desencadeamento mais 
ágil e eficaz dessa valiosa parceria Justiça-Educação; 
porém, constatamos que é a exata dimensão de 
ambos os institutos que permite e favorece as mu
danças que podem acelerar o amadurecimento da 
vida democrática em nosso país.

O que é justiça? 0  que é Educação? Como 
conjugá-las em benefício da paz? E ainda, terão elas 
metas distintas ou objetivam um fim único? Serão 
questões que abordaremos- no transcorrer do pre
sente trabalho, conscientes dos grandes obstáculos 
e desafies que enfrenta 0 sistema escolar no nosso 
país.

Nà história da humanidade e, em particular, do 
povo brasileiro e dos países em via de crescimento, o 
desejado Direitoà Educação tem sido uma árdua con
quista, que encontra os seus maiores obstáculos não 
só na pobreza da população mas também na visão 
cultural do conceito de Educação, na participação da 
própria família na proposta pedagógica de sèus f i
lhos e no envolvimento da sociedade organizada na 
vida e nas atividades escolares. Tanto é verdade que 
representantes dos nove países em desenvolvimen
to mais populosos do mundo (China, Indonésia, 
México, índia, Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria 
e Brasil), reunidos em Recife, no longínquo mês de 
fevereiro de 2000, para avaliar os compromissos 
assumidos quando do Fórum Mundial de Educação 
para Todos, realizado na Tailândia em 1990, decidi
ram priorizar a educação para todos, com ênfase na 
erradicação do analfabetismo. Embora existam gran
des disparidades educacionais entre os países, os 
respectivos Ministros da Educação firmaram o do

cumento “Declaração de Recife”, valendo destacar 
os seguintes pontos, pela relevância com o tema ora 
exposto: aumentar 0 número de alunos que com
pletam a educação básica, média e superior; inclu
são total de crianças portadoras de deficiências no 
ensino regular; garantir 0 acesso à educação à po
pulação que vive em áreas de difícil acesso; aumen
tar a participação da sociedade civil na promoção 
do aprendizado básico.

Nas últimas décadas, a humanidade vem as
sistindo a e participando de um fenômeno que, se 
positivo, na sua origem, desvirtua-se e assume ca- 

. racterísticas de verdadeira espoliação.
Trata-se da "globalização”.
Contra esse processotêm ocorrido atos de pro

testo, bastando recordar, em um passado próximo, 
as manifestações ocorridas em Seattle (Estados 
Unidos), por ocasião do encontro da Organização 
Mundial do Comércio, e que se repetiram em W a
shington, durante a reunião do G7 (grupo dos sete 
países mais ricos do mundo) com o Fundo Monetá-, 
rio Internacional e 0 Banco Mundial. Se, de um lado, 
denunciavam a aplicação indiscriminada das con
quistas científicas e tecnológicas nos animais e nos 
vegetais, com 0 risco de que, num futuro próximo, 
sejam utilizadas também no homem, de outro pfo- 
testavam contra a exploração irracional dos recursos. 
naturais, com a eliminação de grandes áreas flores
tais para a implantação de lavouras ou com a apro
priação de matérias-primas preciosas, como a água'.

Mas a causa principal desses protestos é sem-- 
pre 0 depauperamento dos países níais pobres- para 
os quais a terminologia “países em via de desenvol- . 
vimento” se torntíu um eufemismo - ,  cuja pobreza 
está diretamente relacionada com sua dívida aos 
países industrializados.

Tais reivindicações alertam a opinião pública 
mundial para 0 fato de que a globalização deve ser 
controlada não apenas pelos detentores do poder 
econômico e tecnológico, mas por todos os países do 
mundo. E que esse processo deve envolver todos os 
aspectos da vida humana, e não apenas a economia.

Nesse sentido, melhor se poderia identificar 
0 fenômeno como “mundialização”, visto qúe su
põe a participação de todos e em todos os campos 
da atividade humana, desde os direitos humanos, a
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cultura, a religião, até a ciência e a tecnologia. A 
“mundialização” surgiu na história da humanidade 
praticamente à mesma época que a “globalização”, 
mas, enquanto esta tem sido alvo de ataques e críti
cas que a pretendem, erradicar, a primeira cada vez 
mais se insere no cotidiano do homem e da socieda
de, transformando lenta e profundamente as estru
turas políticas, econômicas e sociais.

“Justiça, Educação e Paz", 0 tema que ora desen
volvemos, almeja ser uma modesta contribuição para 
esse aperfeiçoamento do homem e dp sociedade.

1 ju st iç a
Conceituar o que é Justiça, as suas caracterís

ticas, a sua natureza, as suas espécies e 0 seu fun
damento, é um velho tema. Seu estudo recebe os 
nomes de axiologia jurídica, deontologia jurídica, 
estimativa jurídica, entre outros. Ao dizermos que o 
significadofundamental da ciência do Direito é con- 
siderá-lo exigência da Justiça, podemos concluir que 
o vocábulo Direito tem múltiplos significados, um 
dos quais 0 de Justiça (exemplo: a educação é direi
to da criança, isto é, a educação é devida à criança 
por justiça). Entre os demais significados, podemos 
mencionar o direito como norma ou lei (exemplo: 
"0 direito não permite o furto”), ou como faculdade 
(exemplo: “o Estado tem o.direito de legislar”, sig
nificando o poder, a prerrogativa do Estado de criar 
leis), ou como ciência (exemplo: "cabe ao direito 
estudar a criminalidade”, significado a ciência do 
direito).

Mas até que,ponto o Direito se identifica com 
a Justiça? Embora a indagação possa parecer secun
dária, ela tem gerado grandes discussões entre 
renomados especialistas e suscitado diversas linhas 
de pensamento. A corrente dominante, no entanto, 
entende que a noção de Justiça é fundamental ao 
Direito.

Direito e Estado são criações ininteligíveis, 
arbitrárias e inoperantes, se não houver um 
princípio ideal que legitime sua existência, 
organização e conteúdo. Esse princípio é a Jus
tiça. Daí a necessidade de um exame a que 
nossa consciência não pode se subtrair e que

constitui a tarefa suprema da filosofia do Di
reito.'

Melhor ilustração a respeito da Justiça como 
essência do Direito encontramos nas sábias lições do 
poeta e filósofo italiano Dante Aíighieri, referindo-sê' 
ao Direito como "uma proporção real e pessoal, de 
homem para homem, que, conservada, conserva a 
sociedade; corrompida, corrompe-a”.

1a As acepções do vocábulo
A expressão Justiça é dotada de um conceito 

análogo, porém, a rigor, só podem ser justas ou injus
tas as ações e os comportamentos humanos; somente 
por extensão é que a Justiça se aplica aos princípios da 
ordem social, porque esta será justa na medida em que 
assegurar a cada um o seu direito.

Mas 0 seu sentido fundamental é o de virtude. 
E a razão é importante. A Justiça, assim como o Di
reito, não é uma simples técnica de igualdade, de 
utilidade ou de ordermsocial. Muito mais do que 
isso, ela é uma virtude da convivência humana. E 
significa, essencialmente, uma atitude pessoal de 
respeitoà dignidade de todos os homens. Adignida- 
de do ser humano é 0 núcleo essencial dos direitos 
fundamentais* 1 2, a fonte ética que confere unidade de 
sentido, de valor e de concordância prática ao siste
ma dos direitos fundamentais3, 0 “valor que atrai a 
realização dos direitos fundam entais”4, "el valor 
básico fundamentador de los derechos humanos”.5 * 
No relacionamento social, os homens podem ter uma 
atitude de dominação ou de respeito e valorização, 
Estes últimos é que caracterizam a Justiça. Com ra
zão observa Bodenhetmer que o elemento subjeti
vo da justiça como virtude,

G. GURVITCH, "Sociologia Jurídica”, Introd., § II, p. 34, LÉVY- 
ULLMANN, Prefácio a “Justice, Droit, État”, de G. DEL VECCHIO, 
V, cap. 2, n.s4, p. 130.

1 FARIAS, EDILSON PEREIRA, “Colisão de Direitos”, p. 318.
3MIRANDA, JORGE, “M anual de Direito Constitucional”, tomo IV, 

p. 166/167.
-SILVA, JOSÉ AFONSO DA, “Anaisda XVConferência Nacional da

OAB”, p. 549.
5 PÉREZ LUNO, ANTONIO, “Derechos Humarros, Estado de

Derechosy Constitución”, p. 292, nota 20.
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de tão extraordinária importância, nem sem
pre tem recebido a atenção que merece. Com
preendida como vontade ou disposição de 
espírito, a justiça exige uma atitude de defe
rência para com o semelhante, uma presteza 
em dar ou deixar aos outros aquilo que te
nham o direito de receber ou conservar (BO- 
DENHEIMER, 1996, p. 210).

Esse elemento intersubjetivo da idéia de Jus
tiça é de caráter verdadeiramente universal e válido 
para todos os homens. Falhando ele, a Justiça não 
pode florescer na convivência social. Para produzir 
os resultados almejados, a Justiça requer a liberta
ção dos impulsos exclusivamente egoísticos. O ego
ísta reivindica direitos sobre os bens do mundo, sem 
considerar as razoáveis necessidades dos demais, 
concentrando em si e em torno de si o critério de 
satisfação de sua sobrevivência e de seus prazeres. 
No entanto, sem uma atitude pessoal de preocupa
ção com os outros, e sem a vontade de ser equâni- 
me, os fins da Justiça não podem ser atingidos.

Esse é um aspecto básico da conceituação de 
Justiça. Não sendo o sentimento que cada um tem 
de seu próprio bem-estar ou felicidade, como pre
tendem alguns6, nunca é demais insistir que se trata 
do reconhecimento e do respeito pelos demais mem
bros da sociedade. Esse reconhecimento implica na 
atitude metafísica de admitir 0 valor absoluto da 
pessoa humana.7

Grande parte da tradição filosófica, ética e ju - 
' rídica da humanidade emprega a palavra Justiça 

nesse sentido. Entretanto, na moderna linguagem 
/ju ríd ica , é usada preferencialmente a acepção obje-' 

tiva de Justiça. Essa diversidade não significa que 
exista uma oposição entre o sentido subjetivo e ob- 

■■ jetivo da Justiça. Trata-se de dois aspectos de uma 
mesma realidade. Justiça, no sentido subjetivo, é a 
virtude pela qual damos a cada um 0 que lhe é devi
do. No sentido objetivo, Justiça aplica-se à ordem 
social, que garante a cada um 0 que lhe é devido. Por

5 KELSEN, H., "What is justice?”, p. 2
1 DABIN, J„ “La pbilosopbie de Tordre juridique positif', Paris, 

Recueil, n° 81, nota 2, p. 320.

conseguinte, 0 que se disser da Justiça como virtude 
aplica-se, anaiogicamente, à ordem social e às de
mais acepções do vocábulo.

tb As suas cara cterística s básicas
A Justiça consiste fundamentalmente na dis

posição permanentè de respeitar a pessoa do próxi
mo. Por essa razão, a primeira premissa para que ela se 
realize é a alterídade, isto é, a existência de uma plura
lidade de pessoas ou pelo menos uma outra pessoa. 
Em sentido próprio, ninguém pode ser justo ou in
justo para consigo mesmo. Essa pluralidade de pes
soas é 0 que distingue a Justiça das outras virtudes 
morais. E a caracteriza como virtude social. As de
mais podem ser exercidas pelo homem individual
mente. O indivíduo isolado, tal como Robinson 
Crusoé em sua ilha, poderá ser temperante óu in- 
temperante, corajoso ou não, prudente ou impru
dente, mas não poderá ser justo ou injusto. Deve 
ficarafastada a relação deJustiça entre o homem e o 
animal, podendo as respectivas ações revelar maus 
sentimentos e, como tal, serem reprimidas no inte
resse social; no entanto, como seres de natureza di
versa, 0 homem e 0 animal não podem estar sujeitos 
a uma relação de Justiça propriamente dita porque 
esta supõe uma igualdade fundamental.

Um segundo aspecto que integra o conceito 
de Justiça é o devido. Pressupondo a existência de 
pelo menos duas pessoas, é preciso que ocorra a ri
gorosa obrigatoriedade do dever para a caracteriza- 
çãoda Justiça.'OatodeJustiça consisteem daroque 
é devido. Ou, nas palavras de Santo Tomás de Aquj- 
no, “a essência da Justiça consiste em dar a outrem o 
que lhe é devido, segundo uma igualdade''.8 Na Jus
tiça, 0 débito é rigoroso, estrito, legal. Pode ser exi
gido. Portanto, é diverso do débito em outras virtu
des sociais, tal como ocorre no dever da virtude de 
gratidão, de amizade ou de lealdade, sem que cons
tituam espécies de Justiça, em sentido próprio. Um 
é dever simplesmente moral, menos rigoroso, que 
não pode ser imposto por lei ou exigido pelo inte
ressado; outro, estrito e severo, pode ser legalmen- 

•te exigido pelo interessado.

(198), jan./jun. 2008

. 8 SANTO TOMÁS DE AOUINO, “De Justitiae”, II, q. 80.
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A alterídade e 0 devido são elementos ne
cessários, mas não suficientes para caracterizar uma 
relação de Justiça. Um terceiro fator é essencial: a igual
dade. “A Justiça é uma igualdade e a injustiça uma 
desigualdade’’, afirmou Aristóteles.9 * * 12 * Mestre em ti
rar das palavras toda a riqueza que elas encerram, 
Santo Tomás de Aquino mostra que a noção de igual
dade está contida no próprio nome dessa virtude, 
pois das coisas que estão adequadas ou igualadas 
dizemos comumente que estão ajustadas.'0 Essas 
considerações nos conduzem ao.fundamento da Jus
tiça, que é a igualdade essencial de todos os homens.

Porque exige a Justiça essa igualdadenasre- 
lações sociais?

Porque todos os homens têm a mesma natu
reza e dignidade fundamentais. Nenhum homem 
pode ser considerado simpies instrumento e ser usa
do como tal. A finalidade da Justiça é assegurar a 
igualdade pessoal dos homens.”

"Fundamental é 0 princípio de que cada ser 
humano é pessoa, isto é, uma natureza dotada de 
inteligência e vontade livre”, ressalta João XXIli, na 
Encídica “Pacemin Terris".

Por essa razão, é freqüente dizer-se que a ver
dadeira noçãodeJustiça só penetrou no mundocom 
0 Cristianismo, que proclamou, de maneira e com 
amplitude e convicção até então desconhecidas pela 
humanidade, a igualdade fundamental e a univer
sal fraternidade de todos os homens, de qualquer 
raça e condição.

ic  As d iversas espécies. O bem comum
Deixando à margem critérios meramente 

especulativos’2, a doutrina destaca dois tipos de 
Justiça; Justiça Particular, cujo objeto é 0 bem do 
particular, e compreende a Justiça Comutativa e a 
Distributiva, e Justiça Geral, Social ou Legal, Ainda 
que rapidamente, examinemos cada uma delas, de- 
tendo-nos na última por nos interessar de perto.

Enquanto a Justiça Comutativa regula as rela
ções entre pessoas diferentes e versa sobre 0 que é

de cada indivíduo por direito próprio, a Justiça Distri
butiva ‘‘é de fundamental importância, numa época 
em que se estende 0 campo da ação social”’3, caben
do-lhe regularas relações entre a comunidade e seus 
membros, ássim como a aplicação dos recursos da 
coletividade às diversas regiões ou setores da vida 
social. Os princípios da Justiça Distributiva inspiram, 
por exemplo, os planos de reforma agrária, urbana, 
tributária e educacional. ... .

Justiça Social é o novo nome de uma virtude 
antiga -Ju stiça  Gera! ou Legal-, que Aristóteles es-, 
tudou detida mente e exaltou nos seguintes termos: 
“Nem a estrela da manhã, nem a estrela vespertina 
são tão belas quanto a. Justiça Geral.” Podemos di
zer, quando se aproxima um novo século, que prati
car essa Justiça é despertar 0 sentido social que um 
século de individualismo quase destruiu. É conside
rar-se servidor do bem comum. E a intensidade com 
que 0 homem moderno volta-se para essa Justiça, 
muitas vezes esquecida ou diminuída no passado, 
pode ser ligada à tendência para 0 social ou 0 cole
tivo de que fala Teillard de Chárdin.’4 Definições 
clássicas e modernas reforçam õ quanto dissemos. 
Assim Marrés -  "virtude pela qual damos à socieda
de 0 que lhe é devido para promover o bem comum 
dos cidadãos"’5 -; Cathrein -  "virtude que inclina ò 
homem a dar à comunidade aquilo que lhe é devi
do”’6 -; e ainda Desrosiers -  "virtude que nos leva a 
promover o bem comum da sociedade de que faze
mos parte”.’7

Tendo em vista a especificidade do tema a que 
nos propomos abordar -  “Justiça, Educação e Paz"-, 
diante dos mecanismos introduzidos em nosso país 
a partir da Constituição Federal de 1988, e sobretudo 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069, 
de 13 de ju lho de 1990), todos eles mobilizados a 
envoiverem a população na construção de "uma so
ciedade livre, justa e solidária”15, 0 conceito de bem 
comum merece uma análise mais aprofundada.
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5 ARISTÓTELES, “Ética e Nicômaco”, liv. I, cap. III.
” SANTO TOMÁS DE AOUINO, “De justitia", II, q. 57, a. 1.
” VERMEERSCH, A., "Cuestiones acerca de ta Justicia”, v. 1, p. 39.
12 “Justiça V in d ica tiva ” e "Justiça Fam iliar ou Dom éstica”,

VERMEERSCH,obra citada, §§ 21 e 25

13 A. J. FAIDHERBE, “La Justice Distribütiye”, introdução, p.i. 
’4TEILLARD DE CHARDIN, “Ofenômeno humano”, IV parte.
’5 MARRÉS, "De Justitia”, n° 2.
56CATHREIN, “Philosophia moralis”, n °H i.
’7 J. B. DESROSIERS, “Soyons justes", i °  v., II parte, cap. 1, p. 129. 
!8Constituiçâo Federal, arts. 204, II, e 227
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O bem comum é o fim da,sociedade. Deve ser, 
da mesma forma, a finalidade última de toda lei. E é 
o objeto da Justiça Social. Para viver e para se desen
volver, os homens necessitam de uma série de socie
dades: família, escola, grupo profissional, empresa, 
associações, sociedade civil etc. Em cada uma delas 
há, de certa forma, um bem comum, que é sempre o 
bem comum de uma comunidade de pessoas.

Mas, em sentido estrito, esse conceito se res
tringe ao bem comum da sociedade civil que, em 
última análise, abrange o das demais comunidades. 
É esse bem comum da sociedade civil -  que vai des
de o pequeno agrupamento até a sociedade inter
nacional -  que constitui propriamente o objeto da 
Justiça Social.

O bem comum de uma sociedade não é a sim
ples soma de vantagens e benefícios oferecidos aos 
cidadãos, entre os quais estradas, escolas, meios de 
comunicação, hospitais etc. Não se confunde, tam 
pouco, com o progresso do Estado, suas boas finan
ças, seu poder militar. Não é apenas o conjunto de 
instituições, leis, costumes, tradiçpes históricas e ri
quezas de cultura. É inclusive a soma de todos esses 
elementos e, principalmente, o bem de uma comu
nidade de homens. O bem còmum consiste, funda
mentalmente, na vida digna da população ou, em 
outras palavras, na boa quálidade de vida do povo. 
Como diz Maritain, trata-se de âssegurar à comuni
dade uma existência moralmente digna.’3

Um conceito extremamente feliz de bem co
mum, verdadeiramente universal e aceito portodos 
os homens, independentemente de sua ideologia ou 
tendência, foi formulado pela Constituição Pastoral 
do Concilio Vaticano II, nos seguintes termos: "o 
conjunto das condições da vida social que permi
tem alcançar mais plena e facilmente a própria per
feição”.20

Instrumentos do bem comum são os bens 
materiais, necessários à realização de uma vida hu
mana digna, entre os quais, alimentação, habitação,

's J. MARITAIN, “Príncipes d’une politique hum aniste”, cap. V, p. 
189.

2- “Eficíclicas e Documentos Sociais", “Gaudium et Spes”, Ed. LTr, 
vot. i,p . 319.

saneamento básico, educação, saúde, transporte etc. 
• Certo mínimo de bens materiais é necessário ao exer
cício das virtudes humanas, consoante ressalta San
to Tomás de Aquino.21

Condição do bem comum é a paz, ou seja, aque
le mínimo de unidade, tranquilidade e segurança, 
sem o qual é impossível a própria existência em so
ciedade.

Todos os membros da sociedade -  indivíduos 
ou instituições, governantes ou governados-têm  o 
dever de cooperar para 0 bem comum22, segundo 
um princípio de igualdade fundamentalmente pro
porcional. No tocante à Justiça Social, a obrigação 
de concorrer para 0 bem comum não é absolutamen
te igual no caso de um simples empregado, de um 
chefe de empresa, de um legislador ou de um gover
nante. É certo que todos têm o dever de contribuir 
para 0 bem comum, mas esse dever é proporcional à 
respectiva função e responsabilidade na vida social.

Numa primeira etapa da história da humanida
de, prevaleceu 0 princípio inspirado por Aristóteles, 
segundo o qual à autoridade compete, como a um ar
quiteto, planejaras normas ou leis para o bem comum. 
E, aos cidadãos, respeitar e executar esses planos.

Entretanto, 0 desenvolvimento da democra
cia no mundo moderno e a crescente participação do 
povo nas decisões governamentais têm ampliado as 
responsabilidades da população na orientação da vida 
social. Nos tempos modernos, como observou P. J: 
Henrique, “toda a sociedade é chamada a exercer a 
justiça geral arquitetônica.".23 E, no planejamento da 
ação do Estado, as nações modernas consagram, com 
amplitude cada vez maior, a participação dos diver
sos setores da população na elaboração e na execu
ção dos programas.

A lei é, sem dúvida, o principal instrumento 
para a promoção do bem comum. No entanto, ao 
lado do império da lei existe 0 império espontâneo, 
representado pelas exigências do bem comum que 
se impõem à consciência de cada homem, indepen

21 SANTO TOMÁS.DE AOUINO, “De regimine principium", livro I, 
cap. n °65.

22 Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. 29.
25 P.J. HENRIQUE, "A Justiça Social”, I Parte, p. 324.
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dentemente de determinação legal. Trâta-se da so
lidariedade. De fato, o que significa ser solidário com 
os outros senão sentir-se incumbido de interesses 
comuns a si e aos outros?

Em todos os planos da vida social, essa exi
gência de solidariedade é cada vez mais reconhecí- 
da e proclamada. Umas vezes ela é imposta por lei, 
outras vezes é deixada à iniciativa pessoal ou de ins
tituições que se constituem para a promoção do bem 
comum em setores determinados.

A obediência às leis e às ordens legítimas da 
autoridade pública não é tudo. Em certo sen
tido é, até mesmo secundária, setivermosem 
conta que a organização estatal é apenas “um 
meio” a serviço da comunidade. À comunida
de dos indivíduos reunidos no Estado, cada 
membro deve um ajustamento de sua condu
ta ede seubem particular ao bern comum.24

Por conseguinte, no moderno vocabulário téc- 
nico-jurídico, 0 termo solidariedade^dquiriu cono
tação e perfil próprios, relegado o sentido até então 
tradicional de laço ou vínculo recíproco de pessoas 
ou coisas independentes25, passando a significar a 
"participação da população, por meio de organiza
ções representativas, na formulação das políticas e : 
no controle das ações em todos os níveis.”26

id  Justiça na educação: instrum ento s
Ainda que 0 nosso desejo seja indicar os prin

cipais instrumentos normalmente utilizados para 
garantir 0 direito à educação, pretendemos confe- , 
rir-lhe um sentido mais ampio que o meramente 
escolar. Seguimos, aliás, a linha do relatório "Situa
ção Mundial da !nfância-2000”:

A educação não começa no momento em que 
a criança entra na escola, nem termina quan
do o sinal toca indicando fim das aulas. O 
aprendizado tem início no nascimento: acon-
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24 J. DABIN, “Théoriegénérale du droit”, n° 243. 
^Novo Dicionário Aurélio, 2a edição.
26 Constituição Federal, art. 204, II.

tece no seio da família, no bairro, na comuni
dade, durante brincadeiras. Os professores da 
vida são os pais, os irmãos, outras crianças, os 
locais de trabalho, os meios de comunicação. 
Uma educação básica de qualidade é um dos 
direitos humanos [...] Mesmo diante de obs
táculos, as crianças abraçam a oportunidade 
de aprender sobre o mundo que as cerca e de 
desenvolver suas habilidades para serem bem 
sucedidas -  pensamento crítico, autoconfian
ça, capacidade para solucionar problemas e 

- para trabalhar com outras crianças. Com o cres
cimento e o desenvolvimento das crianças es- 
.sas habilidades irão ajudá-las nào apenas no 
desempenho de sua vida diária, mas também 
na transformação do seu futuro.* 2 27

*...» ’
Isso porque os instrumentosjürídicos que men

cionaremos procuram garantir a solidez dos vários 
agentes envolvidos com o processo educacional.

Começando por uma abordagem internacio
nal, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas, em 20 de novembro de 1989, e tam 
bém pelo Congresso Nacional brasileiro, em 14 de 
setembro de 1990, através do Decreto Legislativo n° 
2828 * *, reconhece, êm seu artigo 28, que: “O direito da 
criança à educação é dever do Estado, que deverá asse
gurar que ao menos a educação primária seja gratuita 
e compulsória. A administração da disciplina esco
lar deverá refletir a dignidade humana da criança.” 

Proclamada mundialmente como "direito da 
criança e dever do Estado”, passemos agora a indicar 
os principais instrumentos que objetivam assegurar 
a educação para toda a população infanto-juvenil em 
nosso país:

a) A Constituição Federal de 1988, que 0 
prof. Moacir Gadotti denomina de "cidadã” porque 
“estabelece a educação como um dever do Estado, 
mas também dever da família, da sociedade e de

7  Difíuse interests and Rights

27 “Situação Mundial da lnfância-2000”, publicação Unicef, p. 56/58.
28'A ratificação ocorreu com a publicação do Decreto 99.710, em 21

de novembro de 1990, através do quai 0 Presidente da República
promulgou a Convenção, transformando-a em lei interna.
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todos, mas só o Estado pode dar conta do atraso 
constitucional”29, reafirmou em seu artigo 22, XXIV, 
que a competência legislativa para disciplinar as di
retrizes e bases da educação nacional pertence à 
União. Competindo à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre educação, 
cultura, ensino e desporto (CF, art. 24, IX), seguindo^. 
o modelo federativo adotado no Brasil, distingui- 
mos desde logo as diretrizes gerais para a educação 
nacional, de domínio exclusivo da competência da 
União, e a legislação suplementar da competência 
concorrente da União, estados e Distrito Federal. Con
sistindo em direito público subjetivo, relacionado à 
cidadania e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 
205), a educação assume no texto constitucional a 
característica fundamental de essência para o de
senvolvimento da pessoa humana e do país.

b) O Estatuto  da C rian ça e do A d o le s
cente (Lei Federal n° 8.069/90} não só proclama a 
educação como direito, mas a orienta ao pleno de
senvolvimento do destinatário, “ao preparo para a ; 
cidadania e qualificação para otrábalho, asseguran- 
do-se-lhes: I - igualdade de condições para 0 acesso 
e permanência na escola; II -d ire ito  de ser respeita
do por seus educadores; III -  direito de contestar 
critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias 
escolares superiores; IV -  direito de organização e 
participação em entidades estudantis; V -  acesso à 
escola pública e gratuita próxima de sua residên
cia.” (art. 53). Ademais, garante o Estatuto "0 direito 
dos pais ou responsáveis [de] ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais” (art. 53, parágrafo único). 
Lança raízes cada vez mais profundas na formação 
global da personalidade da criança (art. 54), assegu
rando 0 "ensino fundamental obrigatório e gratui
to, inclusive para os que a ele nãotiveram acesso na 
idade própria” (art. 54,1); a “progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio” (art. 
54, II); o “atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferenciaimente na 
rede regular de ensino” (art. 54, III); 0 "atendimento

25 “Estatuto da Criança e do Adolescente Com entado”, Ed. 
Malheiros, p. 181.

em creche e pré-escoia às crianças de zero a seis anos 
de idade” (art. 34, IV); 0 "acesso aos níveis mais eleva
dos do ensino, da pesquisa e da criação artística, se
gundo a capacidade de cada um” (art. 54, V); a “oferta 
de ensino noturno regular, adequado às condições 
do adolescente trabalhador" (art. 54, VI); e,finalmen- 
te, 0 "atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático- 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saú
de” (art. 54, VII). Estabelece,além disso,a obrigação 
dos pais ou responsáveis de matricular os filhos na 
rede regular de ensino (art. 55), fixando deveres dos 
dirigentes de estabelecimentos de ensino (art. 56), 
passando a introjetar preceitos que permitem a pos
sibilidade de um horizonte promissor (arts. 57 e 58), 
para, depois, enfatizar que "os Municípios, com 
apoio dos Estados e da União, estimularão e facili
tarão a destinação de recursos e espaços para pro
gramações culturais, esportivas e de lazer voltadas 
para a infância e a juventude” (art. 59).

c) Lei de D iretrizes e Bases da Educação 
(Lei Federal n° 9394/96), a qual "não pretendeu ja 
mais tornar-se um diploma único da educação no 
Brasil. Não veio para cumprir papel de Lei Orgânica 
da Educação, esgotando a disciplina jurídica do as
sunto. Estruturou-se na definição apenas do que se 
entende por diretrizes e bases da educação”.30 Re
almente, 0 seu texto organiza 0 sistema legai, defi
nindo as disposições gerais (art. 10), princípios e fins 
da educação nacional (arts. 20 e 30), do direito à edu
cação (arts. 4o a 70), da organização da educação naci
onal (arts. 8o a 20), da educação básica (arts. 22 a 28), 
da educação infantil (arts. 29 a 31), do ensino funda
mental (arts. 32 a 34}, do ensino médio (arts. 35 e 36), 
da educação de jovens e adultos (arts. 37e 38), da edu
cação profissional (arts. 39 a 42), da educação superi
or (arts. 43 a 57), da educação especial (arts. 58 a 60), 
dos profissionais da educação (arts. 61 a 67) e dos re
cursos financeiros para a educação (arts. 68 a 77).

Além desses três importantes instrumentos, 
devemos destacar a Lei da Ação Civil Pública (Lei 
n° 7347/85), que representa um importante veículo

MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES, "Comentários à Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação”, Ed. Revista dos Tribunais, p. 28.

Interesses Difusos e Coletivos

administrativo e judicial para a garantia do direito à 
Educação; a Lei de Improbidade Adm inistrativa 
(Lei n° 8429/92), também conhecida como Lei do 
Colarinho Branco, que regula os atos de responsabi
lidade dos agentes públicos, inclusive na área da 
Educação. No âmbito repressivo, 0 Código Penai3’ 
e a Lei n ° 7716/89, que define os crimes resultantes 
de preconceitos de raça e de cor25 32; dispositivos pro
cessuais são estabelecidos na Lei da Ação M an- 
damental (Lei n° 1533/51) e no próprio Código de 
Processo C iv il.

Por fim, não podemos deixar de mencionar a 
existência de outras leis, decretos, portarias e reso
luções que regulam a matéria, as quais aqui não são 
mencionadas explicitamente por questão de espa
ço e oportunidade.

2 Educação
A literatura produzida nas três últimas déca

das, em diversas áreas do conhecimento, evidencia 
a necessidade de se promover o acesso a um padrão 
de educação que possibilite ao cidadão enfrentar as 
demandas e desafios do mundo moderno. Célebre 
relatório a respeito do saber nas sociedades desen
volvidas foi elaborado por Lyotard, valendo desta
car 0 seguinte trecho:

[...] 0 saber se tornou a principal força produ
tiva, 0 que já modificou de modo notável a 
composição da população economicamente 
ativa nos países mais desenvolvidos, que 
constitui 0 principal ponto de estrangulamen
to para os países em desenvolvimento. Em sua 
forma de mercadoria-informação indispensá
vel ao poderio produtivo, 0 saberjá é e será cada 
vez mais um dos maiores prêmios em jogo, se-

J’ O Código Penai, no art. 246, define o crime de Abandono 
intelectual, nos seguintes termos: "Deixar, sem justa causa, de 
prover a instrução primária de filho em idade escolar”- Pena: 
detenção, de 15 dias a um mês, ou multa de 2c centavos a 50 
centavos.

i! Lei n# 77:6/89, art. 6o: "recusar, negar ou impedira inscrição ou 
ingresso de aluno em estabelecimento de ensine público ou priva
do de qualquer grau” -  Pena: reclusão, rie três a cinco anos e, se 
praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de um terço.

não 0 mais importante, da concorrência m un
dial pelo poder. Assim como os Estados nações 
se bateram para dominar os territórios, e mais 
tarde para controlar 0 acesso^e a exploração 
das matérias-primas e da mão-de-obra bara
ta, podemos considerar a hipótese de que, no 
futuro, eles se baterão para dominar a infor
mação.33 . ...v...

Tal constatação, presente no pensamento de 
inúmeros estudiosos sobre os rumos da educação 
na sociedade moderna, indica, ao mesmo tempo, 0 
risco da exacerbação de diferenças entre países ri
cos e pobres e a produção de uma nova forma de 
analfabetismo e de exclusão social. .
< . Q conhecimento teórico-técnico, auxiliado 
pelas tecnologias da informação e pela capacidade 
de invenção, passa a ser a força de trabalho de maior 
valore, portanto, a educação e a criatividade se cons
tituem em meios necessários e indispensáveis para 
uma inserção na vida social e no mundo do trabalho. 
Portais razões, a ed ucação vem sendo apontada como 
um dos principais desafios a serem enfrentados por 
qualquer país, a tal ponto que passa a exigir uma cres
cente formalização dos requisitos educacionais. Até 
mesmo a circulação nas grandes cidades.impõe, atu
almente, a necessidade de se lidar com situações cada 
vez mais complexas, promovendo o acesso a bens 
cuja utilização exige conhecimentos dificilmente 
apropriáveis tão-somente por meio de experiências 
cotidianas extra-escolares.

Todas essas circunstâncias, fruto do desenvol
vimento da ciência e da tecnologia, vêm criando con
dições objetivas para que o homem seja, ao mesmo 
tempo, universal e tribal34 *, 0 que implica a necessi
dade do desenvolvimento de competências cujo exer
cício extrapola os limites do local e, simultaneamente, 
fortalece os vínculos e a.identidade com esse local. 
Ademais, as mudanças que estão marcando a histó
ria recente das sociedades não são episódicas ou
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53 Apud DOMENiCO DE AAASI (organizador), “A Sociedade Pós-
Industrial”, 2a ed., Ed. Senac, pp. 66/67.

34GIANNIVATTIMO, “A SociedadeTransparente”, Lisboa Edições,
p. n.
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transitórias, mas se caracterizam peia rapidez com 
que estão ocorrendo, pela sua constância, pela sua 
imprevisíbilidade e pelas suas conseqüências em 
todos os setores da atividade humana, implicando 
desafios com características que se expressam tan
to na dimensão social quanto nas dimensões mate
rial e temporal.35

Ao se considerar que, nesse cenário, os países 
com populações que apresentam os mais elevados 
níveis de educação escoiar se situam em posição 
privilegiada em relação àqueles com baixo padrão 
de escolaridade, podem-se vislumbrar as dificulda
des dos demais que, como o Brasil, não possuem o 
lastro de uma educação básica universalizada. Se
gundo Ribeiro,

O Brasil tem garantido, até agora, sua partici
pação na economia mundial pela abundância 
de matérias-primas e pela adoção de um mo
delo de sociedade no qual uns poucos instruí
dos, de um ladó, e uma massa detrabalhadores 
semi-alfabetizados com baixos salários, como 
reserva de mercado, de outro, permitiam pres- 
cindirde uma educaçãoformai universalizada. 
Este formato de sociedade esgota-se a cada 
momento (RIBEIRO, 1993).

A sociedade que não dispuser de uma forte 
estrutura educacional estará, portanto, em posição 
de desvantagem em relação às demais, e essas desi
gualdades tendem a se acentuar. A escola, parte in
tegrante e central dessa estrutura educacional, é a 
única instituição do mundo moderno responsável 
pelo desenvolvimento de instrumentos indispensá
veis à sobrevivência -da sociedade atual. Se, de um 
lado, não podemos eximir a fam ília do seu papel 
fundamental de educadora e transmissora dos va
lores fundamentais para a formação do caráter da 
criança e do adolescente, as legislações de todo 0 
mundo têm procurado assegurar uma maior partici
pação dela na gestão da própria escola. De qualquer

55 ANNETTE SCHEUNPFLUG, “La Globalización como Desafio al 
Aprendizaje Humano. Educáción",Tbingen, p. 76/86.

forma, a escola é 0 lugar privilegiado para 0 encon
tro da criança e do jovem com 0 saber sistematiza
do, para que possam se apropriar do conjunto de 
normas e regras que regem 0 mundo.

No relatório da Comissão Internacionalsobre a 
Educação para 0 Século XXI36, Jacques Delors considera 
que, para responder às demandas da vida contempo
rânea, à educação cabe “fornecer, de algum modo, 
os mapas de um mundo complexo e constantemente 
agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 
navegar através dele” . Para isso,

deve organizar-se em torno de quatro apren- 
dizagensfundamentais que, ao longodetoda 
a vida, serão, de algum modo, para cada indi
víduo, os pilares do conhecimento: aprender 
a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos 
da compreensão; aprender a fazer, para poder 
agir sobre 0 meio envolvente; aprender a vi
ver juntos, a fim de participar e cooperar com 
os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente, aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes.

De acordo com Delors, essas aprendizagens, 
com muitos pontos de contato, de relacionamento 
e de permuta, constituem as quatro vias do saber, 
que não podem depender exclusivamente de cir
cunstâncias aleatórias. Não se podem considerar as 
duas últimas um prolongamento natural das primei
ras, mas

cada um dos quatro pilares do conhecimento deve 
ser objeto de atenção igual por parte do ensino 
estruturado, a fim de que a educação apareça 
como uma experiência global a levara cabo ao 
longo de toda a vida, no plano cognitivo como 
no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e 
membro da sociedade.37

36 O relatório, encomendado pela Unesco e coordenado por 
Jacques Delors, foi publicado no Brasil em 1999, com o título 
“Educação -  Um tesouro a descobrir”, Ed. Cortez (SP)

” ldem, p. 90
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Diante dessas considerações, observa-se no 
Brasil dos últimos anos um rápido avanço da cons
ciência social quanto à importância da educação no 
mundo contemporâneo, quanto ao direito de aces
so à escola e, todavia com menor intensidade, quan
to ao direito a uma educação escolar de qualidade. 
O espaço ocupado por tal matéria nos meios de co
municação, a expansão dasm atrícuias, 0 aumento 
de investimentos de empresas privadas em proje
tos educacionais e o crescimento do número-de 
ONGsfinanciando/executando experiências na área 
da educação são algumas das evidências que podem 
ser assinaladas. Não se pode negar, outrossím, que 
as iniciativas governamentais têm contribuído para 
atender às demandas no setor educacional e para im
pulsionar 0 processo de mobilização da sociedade 
pela garantia dos direitos à educação.

Porfim, é importante destacar que, ao lado da 
ampliação das oportunidades de acesso à educação 
básica, outras medidas urgentes precisam ser im
plementadas pelo Brasil neste final de século38, para 
a garantia.da permanência bem-sucedida dos alu
nos na escola. Para isso, tornam-se necessárias a re
gularização do fluxo escolar, por meio do combate à 
repetência e à evasão; a elevação dos níveisde qua
lificação dos profissionais do magistério; a revisão 
dos currículos; e a superação das estruturas peda
gógicas tradicionais predominantes até o momen
to. É necessário, pois, assegurar também o direito à 
qualidade do ensino, que promova o acesso aõ co
nhecimento, à informação, ao saber em sentido 
amplo, à experiência ímpar da aprendizagem esco
lar para toda a população brasileira.

O Brasil chega à reta final do século e do milê
nio confrontado com três grandes desafios: 1, 
inserir-se de forma competitiva na economia 
internacional em irreversível e acelerado pro
cesso de globalização; 2. erradicar as desigual
dades sociais e intoleráveis, e j.elevaros níveis 
de participação democrática e de respeito aos 
direitos humanos da população. Todos nós sa
bemos que uma economia competitiva, uma

sociedade mais justa e um Estado democráti
co de direito forte e consolidado começam na 
sala de aula do ensino fundamental (GOMES 
DA COSTA, 2000).

2a As três form as de educação
A primeira formulação sobre as três formas 

de educação necessárias para a condução de um ser 
humano ao seu destino potencial é atribuída a 
Platão, o qual, em sua consagrada obra “A Repúbli
ca”, assim as identifica: a educação física (ou. mate
rial), a intelectual (ou humana) e, por fim, a moral 
(ou espirituaf).

Com ênfases ou terminologias variantes, os 
grandes pensadores parecem concordar com essa 
divisão tripartida, ainda que se possam encontrar 
também subdivisões adicionais. Deve-se destacar, 
desde 0 início, que essa divisão é meramente peda
gógica, pois é fácil perceber 0 quanto cada área da 
educação afeta todas as demais.

Uma separação exagerada entre a educação 
intelectual e a moral pode' ser questionada por aque
les que, como Sócrates, tendem a identificar 0 conhe
cimento com a virtude. Dificilmente algum pensador 
foi ao extremo de não fazer distinção alguma entre a 
tarefa de transmitir conhecimento à mente e a de 
edificar o caráter.

Platão chega a identificara educação do cará
ter com a própria essência da Educação, nos seguin
tes termos:

Chamo educação àquele treinamento que é 
dado, através de hábitos adequados, aos primei
ros instintos de virtude existentes nas crianças 
[...] a disciplina correta de prazer e sofrimento 
através dos quais um homem, desde 0 início 
até o fim de sua vida, abominará o que deve ser 
abominado e terá amor pelo que se deve amar.39

Na visão aristotélica, que é desposada pela 
grande m aioria dos pensadores e filósofos que 
ponderaram sobre os desafios da educação, a fe li
cidade humana depende do desenvolvimento das
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38 NÓVOA, 1995. 39 PLATÃO, "Laws”, bk II, 653.
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virtudes. Aristóteles considera a virtude não ape
nas o desenvolvimento da moral, mas também do 
intelecto, e propõe que a Virtude "é de duas natu
rezas, intelectual e morai.”40 Sua classificação de 
virtudes intelectuais incorpora aquilo que, ao lon
go dos séculos, veio a ser definido como raciocínio, 
imaginação, compreensão e memória. Por outro 
lado, as virtudes morais englobam qualidades de 
caráter, como temperança, justiça e veracidade.

Ao se indicar o dever da educação de formar ’ 
um indivíduo ético ou moral, a ênfase cai sobre a 
educação moral. Ao longo dos séculos, o desafio da 
sociedade de manter um equilíbrio adequado entre 
a educação intelectual e a moral sempre foi presente. 
Em todos os quadrantes da Terra, houve épocas, cul
turas e mesmo civilizações que tiveram como ideal 
máximo da educação, não o desenvolvimento inte
lectual, mas o desenvolvimento das virtudes. Em 
outras, por sorte bem mais- raras, como a nossa ex
periência de modernidade, ocorreu o reverso.

A ênfase social e cultural sobre um ou outro 
aspecto da educação produz resultados bastante 
perceptíveis e diferenciados. Ao longo do período 
clássico ocidental e na maioria das culturais orien
tais em todos os tempos, o ideal da educação era o, 
desenvolvimento do homem integral, com virtudes 
do corpo, da mente e da alma.

Ao longo do tempo, a educação teve basica
mente quatro grandes objetivos: transmitir papéis, 
veicular valores culturais, inculcar os diversos graus 
de instrução e comunicar certo conteúdo disciplinar 
e modos de pensar.

No entanto, sobretudo na cultura ocidental, 
como resultado das mudanças paradigmáticas nos 
campos político, econômico e social, a partir do sé
culo XVI, a tônica da educação passou a recair sobre 
os elementos intelectuais, com um evidente e cres
cente menosprezo pela educação moral.

Já em 1580, Michel de Montaigne criticava que:

Indagamos sempre se 0 indivíduo sabe grego.
ou latim, se escreve em verso ou prosa, mas
perguntar se se tornou melhor e se seu espíri

to se desenvolveu -  0 que de fato importa -  
não nos passa pela mente. Cumpre, entretan
to, indagar quem sabe melhor e não quem 
sabe mais. Só nos esforçamos por guarnecer a 
memória, deixando de lado e vazios, juízo e 
consciência.

E ironizava a falta da educação moral; “Cente
nas de estudantes.contraem doenças venéreas an
tes de chegarem a aprender 0 que Aristóteles diz da 
temperança”.41

Reconhecer que a educação do caráter e da 
moral possui dimensão, propósitos, métodos e ins
trumentos específicos parece ser uma das grandes 
necessidades contemporâneas para a formação não 
só de indivíduos éticos, mas de uma sociedade éti
ca. Precisamos nos deter com tanto empenho em 
formar pessoas de caráter, como temos nos dedica
do a formá-las inteligentes e cultas.

De qualquer forma, a discussão a respeito da 
educação no nosso pais e no mundo precisa sertrans- 
ferida dos domínios puramente cognitivos e inte
lectuais para dimensões mais amplas, “envolvendo 
motivação, emoções, práticas e valores sociais e mo
rais”, ou seja, uma educação que vise à formação do 
indivíduo ético, ou melhor, do indivíduo pleno, "ne
cessita explorar com alguma profundidade um con
junto de realizações humanas capitais, condensa
das na venerável frase 0 verdadeiro, 0 belo, 0 bom.”42 

Sem 0 domínio moral da educação, as demais 
capacidades e talentos humanos ficam à mercê de 
forças instintivas e sociais poderosas, que podem fa
cilmente conduzir 0 ser humano a formas de compor
tamento extremamente danosas. Quando o caráter não 
é cultivado, todo 0 conhecimento intelectual e todas 
as capacidades adquiridas podem ser naturalmente 
empregadas para fins egoístas e potencialmente ma
lévolos.

Os maiores sofrimentos e catástrofes que 
marcaram a história da humanidade nãoforam obra 
de pessoas ignorantes ou incapazes, mas de indiví
duos extremamente preparados intelectuaImente e
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40 ARISTÓTELES, "Politics”, bk VII: 1, 20.
MICHEL DE MONTAIGNE, “Ensaios", Iv I, cap. XXVI, p„ 228. 

42 HOWARD GARDNER, "O Verdadeiro, o Belo e o Bom”, p. 18. ’“T
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dotados de grande capacidade de persuasão social, 
porém, sem nenhum parâmetro espiritual, humano 
ou universal. Hitler, Stalin, Jim Jones são alguns 
exemplos. Melhor seria que tais indivíduos tivessem 
permanecido ignorantes e, portanto, incapazes de 
provocar o dano que causaram.

Tais precedentes, graves e lamentáveis, nos 
fazem concordarcom Montaigne, quandoafírma que 
“todo conhecimento é danoso para aquele que não 
possui a ciência da bondade.”43

2b Educação e escolarid ad e
A educação é muito mais antiga e ampla do 

que as instituições formais denominadas escolas. Na 
verdade, a educaçãoé tão antiga quanto a humani
dade.

Ao longo da história humana, com exceção do 
século XX, a educação se deu pormeio do aprendi- 
zado contextualizado, ou seja, as lições eram trans
mitidas dentro do contexto em que deveríam ser 
aplicadas. Em outras palavras, aprendia-se-fazendo.. 
Mediante a observação informal e a prática orienta
da no lar, nos campos, nos templos ou nos artesana
tos, as crianças e os jovens aprendiam não apenas a 
fazer as coisas e a entendê-las, mas a ser.

Toda a cosmovisão, os valores, os modelos 
de papéis adultos, as possibilidades e as limitações 
que uma cultura possui foram transmitidos, ao lon
go de milhões de anos, de forma pouco sistem ati
zada e espontânea. Mesmo na vida contemporânea, 
esta ainda é a principal forma de educação; no en
tanto, em todo 0 mundo as crianças passam grande 
parte do seu tempo dentro de salas de aula.

A escola pública elementar, tal como a conhe
cemos atualmente, foi concebida somente no sécu
lo passado, pela primeira vez nos Estados Unidos da . 
América do Norte. Como observa Howard Gardner, 
"a instrução pública em massa é distintamente um 
fenômeno do século XX”.44

Há uma grande diferença entre a educaçãotra- 
dicional e a escolar, tanto que, no que diz respeito

43 MONTAIGNE, apud "The Great Ideas, a Syntopicon of Creat 
Books of the Western World1', bk 2. p. 379.

■ 44 HOWARD GARDNER, "O Verdadeiro, o Belo e 0 Bem", p. 40.

aos objetivos educacionais, quanto ao processo edu
cativo. É Gardner, novamente, quem comenta:

[...] pois enquanto a educação no mundo in
teiro se caracteriza desde longa data pela 
transmissão de papéis e valores em ambien
tes apropriados, as escolas descontextualiza- 
das foram criadas, primordialmente, com dois 
objetivos específicos: a aquisição de instru
ção com notações e 0 domínio de disciplinas.45

f

Por que, em consequência, 0 homem contem
porâneo se preocupa tanto com 0 acesso das crian
ças às escolas, à busca de todos os meios para que 
possam desfrutar de tal conhecimento descontex- 
tualizado e com ênfase mais na instrução e nas dis
ciplinas, do que nos valores e nos papéis adultos?

Há várias razões para compreendermos tal 
opção.

Até a Revolução industrial, nos meados do 
século XIX, a maioria dos seres humanos dependia 
da educação informal (proveniente do convívio com 
os pais, a família e a sociedade) ou contextual (apren
dizado in loco, como numa carpintaria, num-mostei- 
ro ou no campo) para construir aquele conhecimento 
que lhe seria necessário para a vida em sociedade. 
Esse conhecimento, em gerai, privilegiava a estag
nação e o imobilismo sociais: nobres apreendiam 
conhecimentos de e para nobres, camponeses da 
mesma forma, assim como artesãos etc.

Na sociedade contemporânea, porém, as pro
fissões e as ocupações humanas estão cada vez mais 
voltadas e abertas para as capacidades inatas de cada 
ser humano, independentemente de sua origem. 
Nesse contexto, a educação escolartornou-se o me
lhor instrumento educacional, permitindo acesso ao 
mundo para além da família. As escolas, no mundo 
inteiro, passaram a representar, em seu estado ideai 
evidentemente, um formidável exercício de justiça 
eJgualdade hurnanas, na medida em que oferecem 
a todas as crianças os benefícios do conhecimento, 
independentemente de sua condição social.

45 MONTAIGNE, apud “The Great Ideas, a Syntopicon of Great 
Books of the Western W orld”, bk 2, p. 379.
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É certo que ainda existe uma enorme e injusta . 
diferenciação na qualidade.de ensino oferecido a 
diferentes classes sociais, mas especialistas indicam 
que se compararmos a educação de hoje, em termos 

.decrescimento e realização pessoal, com aquela que 
dominou a História humana, é impossível negar os 
grandes avanços ocorridos, Hoje as escolas são, em 
todo o mundo, talvez o principal instrumento de 
socialização, de integração comunitária e de possi
bilidade de auto-réalização.

Ássim sendo, no contexto da civilização con
temporânea, negar o acesso à escola é negar acesso 
à auto-realização, à cidadania e à vida.

Além disso, com o ingresso da mulher no mer
cado de trabalho e com as transformações ocorridas 
na estrutura diária de indivíduos e famílias, especiaí- 
menté no que diz respeito ao tempo e à qualidade 
do convívio diário, muito daquilo que antes „era 
aprendido no lar agora precisa ser aprendido na es
cola. Regras básicas de convivência, noções de certo 
e errado, entendimento do mundo e de si mesmo 
estão entre aqueles aprendizados fundamentais que,, 
de maneira crescente, ocorrem, numa medida cada 
vez maior, fora dos lares.

Em inúmeros casos, as escolas oferecem o 
melhor ambiente possível para o desenvolvimento 
das crianças, tanto no sentido mais elementar de 
um refeição adequada, quanto nas dimensões mais 
sutis e determinantes de um ambiente educacional 
e socialmente saudável. Para os filhos de lares des
feitos ou sujeitos ao álcool, à violência, à miséria e à 
degradação, muitos professores são hoje os mais - 
importantes adultos e os melhores modelos. Mui
tas dessas crianças contam com eles como os mais 
saudáveis exemplos por meio dos quais irão mode
lar suas possibilidades de crescimehto-e sucesso, sua 
auto-estima e respeito, seus padrões de paternida
de e felicidade.

2c Educação, escolarid ad e e o hom em  com 
p le to

Apesar das grandes dificuldades que marcam 
o sistema educacional, tanto no Brasil como em 
grande parte do mundo, obstáculos não menores 
oprimem também os vários agentes envolvidos no 
processo educacional, entre os quais, a família, a vida

em sociedade, os meios de comunicação etc. Con
forme ressalta Sorgi (1991):

.[...] a educação não é o resultado de uma área 
educativa, por exemplo, somente da família 
ou da escola, mas 0 resultado da ação conjun
ta dos vários setores envolvidos com a educa
ção: a família, a escola, a Igreja, a sociedade, 
os meios de comunicação, os grupos formais 
e informais.

•

No entanto, é inegável que o ideal da educa
ção, cujos princípios e preceitos devem estar embu
tidos na escolaridade, é a formação do ser humano 
pleno, Para que isso possa ser alcançado, é funda
mentai entender qual é, afinal, a plenitude do ser' 
humano. Visões parciais e incompletas do ser hu
mano podem gerar sistemas e esforços' educacio
nais necessariamente incompletos ou deformados.

Se concebermos 0 ser humano num nível fís i
co e intelectual, poderemos obter um presumido 
resultado de excelente educação em seu aprimora
mento de corpo e raciocínio. Provavelmente tais es
forços educacionais conseguirão, no nível do corpo,

’ o m áxim o possível em termos de coordenação 
motora, de adequadas psicomotricidade, força, fle
xibilidade, resistência, graça e beleza. Da mesma for
ma, no nível intelectual, 0 máximo será alcançado 
em termos de capacidade de raciocínio, imaginação, 
compreensão e memorização. Porém, tal educação, 
excelente nesses dois campos, poderia sertotalmen- 
te falha no que diz respeito ao desenvolvimento de 
capacidades de socialização, de auto-estima, de res
ponsabilidade moral, de apreciação da beleza e da 
arte. Isso porque, como é compreensível, tais dimen
sões não estão automaticamente incluídas nas dimen
sões corpo e intelecto. Dessa forma, uma concepção 
integral do ser humano faz-se necessária para uma 
educação integral.

Até Freud, 0 ser humano era entendido como 
tendo um corpo e uma alma. A partir dele, passou a 
ter um corpo e uma psique. Ambas as visões, porém, 
são apenas bidimensionais. Frankl salienta 0 fato 
de o homem ser constituído de três elementos fun
damentais, e não apenas dois:
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• De forma alguma podemos falar do homem 
apenas em termos de uma unidade psicosso- 
mática. O corpo e a psique podem formar uma 
u n id ad e - uma unidade psicofísica -  mas esta 
unidade ainda não representa 0 todo do ho
mem. Sem o espiritual como base essencial, 
esta unidade não pode existir. Enquanto fa
larmos apenas do corpo e da psique, a integri
dade ainda não está dada.46

Esse reconhecimento de uma dimensão espi
ritual ou transcendente do ser humano, de natureza 
moral, exige uma educação que atenda às deman
das de tal realidade, satisfazendo e encorajando 0 
potencial ético-mora! do indivíduo.

É por reconhecertambém essa dimensão es
piritual que Abraham Maslow ressalta: "sem 0 
transcendente e 0 transpessoal, ficamos doentes, 
violentos e niilistas, ou então vazios de esperança 
e apáticos. Necessitamos de algo maior do que so
mos, que seja respeitado por nós próprios e a que 
nos entreguemos”.47

2d Princípios pedagógicos perenes e universais 
Como vimos acima, a investigação científica 

contemporânea evidencia a necessidade da educa
ção para-a formação ética da pessoa humana. Além 
disso, para ser eficaz, essa educação necessita de 
conteúdo, relevância racional, emocional, cultural e 
espiritual.

Como aponta Bárbara Freitag, “os conceitos 
morais não podem sertratados de forma impessoal e 
neutra, devendo sertratados como normativos, posi
tivos ou relevantes em relação a outros valores”.48 *

Isso significa que, nos seres humanos, os ju l
gamentos morais sempre se apoiam em algum crité
rio, princípio ou lei geral, não se tratando de simples - 
avaliações de circunstâncias ou ações particulares. É 
por essa razão que os estágios mais elevados de de

46 VICTCR FRANKL, "A presença ignorada de Deus”, p. 25.
47 ABRAHAM MASLOW, “introdução à Psicologia do Ser”, p. 12.
48 BÁRBARA FREITAG, “Itinerários de Antigona, A Questão da Mo

ralidade”, p. 201.

senvolvimento moral se baseiam em princípios e nor
mas universais, que transcendem-o grupo, a cultura 
ou as circunstâncias peculiares de cada indivíduo.

No entanto, para que tal desenvolvimento 
moral possa realizar-se,éfundamental ocontatoda 
pessoa com tais normas universais, necessariamen
te por meio da pluralidade de fontes de autoridade 
moral, sem 0 que 0 desenvolvimento ético tende a 
se sedimentar nos estágios inferiores do nível con
vencional da moralidade, no qual as idiossincrasias 
culturais, nacionais e religiosas são colocadas aci
ma dos universais.

A busca e a afirmação de princípios éticos,'não 
em bases fundamentaíistas e proselitistas, mas uni
versais e perenes, é fundamental para a saída da 
unidimensionalidade materialista na qual â socie
dade contemporânea está mergulhando. Nesse sen
tido, pensamos que a religião é central para toda a 
questão da moralidade e da ética. Ao longo de toda 
a história humana, nenhuma força social conseguiu 
educar as massas na moralidadecomo a religião. Os 
imperativos categóricos e outras formulações da fi
losofia, apesar de sua nobreza, elevação e de sua 
utilidade e importância, não conseguem mobilizar 
0 imaginário e a vontade das massas. O comporta
mento moral coletivo dos homens exige dimensões 
ideológicas de busca do infinito que somente as re
ligiões podem oferecer.

Porém, é fundamental que as grandes verda
des religiosas não só iluminem como também dêem 
sentido e resposta à ciência e à razão, respeitando a 
pluralidade e a diversidade e buscando, com 0 mes
mo exercício, a unidade dos povos e das nações.

E a base inicial para tal postura é, sem dúvida, 
por meio da proposta educacional, compreendida 
como escolaridade transmitida a todas as crianças e 
adolescentes.

No nosso país, temos uma circunstância espe
cial e privilegiada, estabelecida por lei, que pode ser
vir de grande instrumento para a promoção de uma 
educação moral eficaz. A Lei n° 9475, de 22 de julho de 
1997, que altera 0 artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 
instituiu nas escolas brasileiras a obrigatoriedade do 
ensino religioso, de matrícula facultativa, como "parte 
integrante da formação básica do cidadão”. A Lei sa-
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Menta que deve ser “assegurado o respeito à diversi
dade cultura! religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo”.

A forma de resolver a delicada questão do res
peito à diversidade cultural religiosa e da ausência 
de proselitismo exigirá das respectivas lideranças 
atenção e respeito pelo presente e pelo futuro dos 
nossos educandos. Sem dúvida alguma, como a pró
pria Lei estabelece, isso terá de passar, necessaria
mente, pelo diálogo amplo entre os vários setores e 
segmentos da sociedade.

O ensino religioso-moral, mais do que ofere
cer informações de religião comparada, deveria fo
calizar a experiência ética encarnada no cotidiano, 
longe de permanecer em princípios abstratos e de 
difícil assimilação pelos destinatários. Além disso, 
ao abordar os princípios universais, morais de uma 
forma pluralista, envolvendo as várias tradições es
pirituais, poder-se-ia assegurar o desenvolvimento, 
ao mesmo tempo, da moralidade e da fraternidade. 
Uma vez que não se ama o que não se conhece, o 
contato com os grandes princípios morais em suas 
várias formulações ao longo do tempo e do espaço 
permitiría a construção do amor e da justiça e, so
bretudo, da descoberta de princípios comuns que 
possibilitariam a abertura e o diálogo, conduzindo 
à desejada e sempre esperada unidade.

Todas as grandes tradições espirituais possu
em uma lei moral central, também conhecida como 
“Regra de Ouro", que pode nos conduzir a essa bus
ca da identidadeque une homens e povos de todas 
as épocas, civilizações e culturas. Essa regra supre
ma tem sido considerada a lei máxima das religiões 
eserve-de substrato para qualquer consideração de 
natureza verdadeiramente moral. De forma simples, 
"ela exige que façamos aos outros o que gostaría
mos que fosse feito a nós”49. Algumas das suas vari
adas form ulações são as seguintes: H induísm o 
(Krishna, há 5.000 anos, na índia): "Nãó faças aos 
demais aquilo que não queres que seja feito a ti; e 
deseja também para 0 próximo aquilo que desejas e 
aspiras para ti mesmo. Essa é toda a Lei, atenta bem

49 CHIARA LUBICH, "A arte de am ar”, Cidade Nova, Ano XU, n °io , 
outubro/99.

para isso”.50; Judaísmo (Moisés, há 3.400 anos, no 
Egito-Palestina): “Não faças a outrem o que abomi
nas que se faça a ti. Eis toda a Lei. O resto é comentá
rio”.51; Budismo (Buda, há 2.500 anos, Nepal-índia): 
“Todos temem o sofrimento, e todos amam a vida. 
Recorda que tu também és igual a todos: faze de ti 
próprio a medida dos demais e, assim, abstém-te de 
causar-lhes dor”.52; Cristianism o (Jesus Cristo, há 
2.000 anos, Palestina): “Tudo aquilo, portanto, que 
quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, 
porque isto é a Lei e os Profetas”53; Isíam ism o 
(Maomé, há 1.400 anos, Arábia): “Nenhum de vós é 
um verdadeiro crente a menos que deseje para seu 
irmão aquilo que deseja para si mesmo”.54

É evidente, por si só, quão eficazes tais má
ximas, universais e pluralizadas, podem ser no es
tabelecimento de normas morais de conduta. Tais 
máximas, que certamente podem ser encontradas 
em relação a todos os valores, com ojustiça, amor, 
perdão, fraternidade, perseverança, trabalho, pa
ciência, temperança etc., quando unidas aos seus 
elementos metafóricos e simbólicos expressos em 
parábolas e relatos sagrados, m ostraram -se, ao 
longo dos séculos, extrem am ente valiosas na 
construção ética do indivíduo e da sociedade.

3 Paz
Ao menos dois episódios marcaram 0 cenário 

mundial no final do século passado, como expres
sões emblemáticas da incessante busca da paz pela 
humanidade.

A Cúpula do Milênio, encerrada no dia 8 de 
setembro em Nova York, por iniciativa da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), representou 0 mais 
relevante encontro coletivo de líderés políticos do 
século passado. Isso não apenas pela expressiva pre
sença de chefes de Estados, como também pela cir
cunstância de haver convergência e consenso em 
torno de uma pauta inteiramente voltada para os

50 Mahabharata, apud Rost, p. 28; Campbell, p. 52.
5’ Talmud Babilônico-Hitlel, apud Schlesinger&í Porto,p. 26; Rost; 

p.69.
51 Dhammapada, apud Rost, p. 39.
53 Mateus 7,12.
54 Hadith, apud Rost, p. 103; Campbell, p. 54.
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mais importantes desafios da humanidade. Atutela 
dos direitos humanos, o compromisso com o com
bate à miséria e à pobreza, a proteção e a repressão 
aos crimes abjetos contra crianças e adolescentes 
são apenas alguns temas que, ao lado da preserva
ção do meio ambiente, entraram na agenda dasques-; 
tões internacionais quetranscendem os limites e, em 
muitos sentidos, a própria soberania dos Estados..

Porém, as boas intenções expressas petos líde
res mundiais têm sido objeto de uma grande dose de 
ceticismo. Tomando como referência conferências 
passadas, é possível imaginar que talvez a declara
ção de boas intenções venha a sefrustrar notodoou 
em parte. Assim aconteceu com a conferência de 
Pequim, no ano de 1995, que tratou da questão da ' 
mulher e na qual os países participantes decidiram 
garantir direitos humanos e liberdades fundamen
tais às mulheres e meninas. O tráfico e a exploração 
de mulheres e adolescentes, porém, são duas das 
atividades ilícitas que mais crescem no mundo, e 
poucos países adotaram medidas para combatê-las.
O mesmo fenômeno aconteceu com a Convenção 
do Clima, publicada durante a conferência Eco-92, 
no Rio de Janeiro, segundo a qual todos os países se 
comprometiam a iniciar o controle da emissão dos 
gases responsáveis pelo aquecimento global até o 
ano 2000. Não houve avanços, e o prazo acabou sen
do adiado para 0 ano 2010.

Embora reais, tais obstáculos não devem reti
rar 0 reconhecimento de que a reunião se realizou 
no momento em que, à exceção de alguns conflitos 
internos reconhecidamente limitados, o mundo vive 
um promissor momento de paz, no qual não há guer
ras declaradas entre os 190 países que comporão, 
no mês de setembro, 0 número das nações filiadas à 
ONU.

O segundo acontecimento foi a proclamação 
do Estado palestino independente, de início marca
da para o dia 14 de setembro de 2000 e posterior
mente adiada pára 0 dia 15 de novembro, data em 
que 0 líder palestino lasser Arafat declarou a funda
ção de um Estado soberano, na Argélia, em 1988, e 
finalmente, frustrada em razão da política de retali
ações entre palestinos e israelenses. Todavia, os ana
listas políticos se dividem, entendendo alguns que 
um acordo de paz não removerá todas as fontes de

violência, enquanto outros asseguram que um Esta
do palestino é precondição para a paz com os países 
árabes. Considerando as precedentes tentativas, 
parece-nos sensata a conclusão da pesquisadora 
Kirsten Schulze, da London School of Economics, ao 
enfatizar que uma paz abrangente entre países ára
bes e Israel depende de mudanças fia educação de 
ambas as partes e de trabalhar nas percepções que 
um tem do outro.55 \  . : ■

Mencionamos esses dois importantes fatos 
internacionais na tentativa de demonstrarmos que 
a paz nas nações ou entre as nações depende das 
respectivas lideranças políticas, mas não bastam por 
si mesmas. A paz pode e deve ser estimulada pelos 
chefes de Estado, alimentada por permanentes ini
ciativas governamentais que objetivem solidificá- 
la, fortalecida por inúmeros projetos ou programas, 
concretizada pelos vários organismos oficiais, mas, 
se não tiver a necessária correspondência por parte 
da sociedade e dos cidadãos individualmente, não 
alcançará 0 seu nobre objetivo.

Poder-se-ia dizer que a paz social e mundial é 
um efeito político mas também um resultado da ne
cessária participação da sociedade e de cada homem, 
pois o envolvimento e a adesão destes às iniciativas 
pacíficas ou pacificadoras são insubstituíveis.

A paz não é a mera conseqüência de uma 
ideologia, mas a opção madura de um povo. Via de 
regra, de um povo que sofreu os embates e as se- 
qüelas de convulsões políticas, os traumas de guer
ras ou guerrilhas, ou ainda crises profundas ou não 
de ordem social, econômica e/ou política. Portanto, 
a paz é gerada no cotidiano de sofrimentos e dificul
dades e apresentada como conquista e única solução 
para a convivência digna entre os homens. Podem 
elestentar buscá-la nas maisdiversasfontes.entreas 
quais o consumismo, 0 hedonismo; a mudança de 
regimes políticos ou a alteração das diretrizes econô
micas, mas ela brota, de forma eficaz, forte e firme, 
dos verdadeiros e imutáveis valores que conduzem a 
humanidade. Valores esses que devem ser 0 suporte 
da Política, da Economia, assim como das demais 
ciências. Nelas se incluem a Justiça e a Educação.

55 Folha de São Paulo, São Paulo: caderno Mundo, p. 17,10 set.2000.
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Resultado de lutas e conquistas pela afirma
ção da dignidade humana, a paz somente brotará da 
justiça social ou, nas sábias palavras do eminente 
pedagogo Paulo Freire:

de anônimas gentes, sofridas gentes, explo- 
. radas gentes aprendi sobretudo que a paz é 

fundamental, indispensável, mas que a paz 
implica em lutar porela. A paz secria,secons- 
trói ria e pela superação das realidades sociais 

; perversas. A paz se cria, se constrói na cons
trução incessante da justiça social. Ror isso, 
não creio em nenhum esforço chamado de 
educação para a paz que, em lugar de desvelar 
o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta 
miopizaras suas vítimas (FREIRE, apud MINIS
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
2000, p. 91).

ga V io lê n c ia  e paz
A ambiguidade da escalada da violência de um 

lado, e a busca da paz de outro, preocupa a humani
dade nesses últimos tempos. Uma das questões que 
se colocam é saber se o dèsarmamento da popula
ção diminui a violência e conduz à pacificação do 
povo ou, ao contrário, facilidade na aquisição de ar
mas de fogo garante a defesa e/ou inibe 0 crimino
so, bloqueando a escalada da insegurança e do 
medo. Ou, ainda, como 0 cidadão comum, alvo dire
to de ações violentas, pode ou deve enfrentar, as 
ameaças que circundam o seu cotidiano? Armamen
to ou desarmamento? “Olho por olho, dente por 
dente”, portanto, prevenir ou revidar a violência com 
igual ou maior intensidade recupera òs verdadeiros 
valores na convivência social? Afinai, dessa forma 
se pacificam os homens e a sociedade?

Coiocando-nos numa panorâmica mundial, 
estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) 
demonstra que as taxas de homicídios por armas de 
fogo são mais altas em países com uma legislação 
libera! sobre armas. Nos Estados Unidos, onde 0 
porte de armas é concedido sem burocracia na mai
oria dos estados, a taxa de mortes por arma de fogo 
no total de homicídios é de 70 % ; no extremo oposto, 
0 Japão proíbe o registro e 0 porte de arma, consig
nando uma taxa de .5% sobre 0 total de homicídios

por arma de fogo. No nosso país, a taxa de homicídios 
cometidos com arma de fogo é de 89%.

De acordo com as estatísticas disponíveis, 
9 0 %  das pessoas que obtêm o direito ao porte de 
arma não sabem manejar um revolver ou uma pis
tola. Também não tomam cuidados básicos com ela, 
como mantê-la fora do alcance das crianças. Dados 
como esses indicam que a arma, em lugar de repre
sentar um possível elemento de defesa, significa, na 
verdade, mais um risco ou a probabilidade do de- 
sencadeamento de uma tragédia.

Além disso, os números oficiais sobre pesso
as que reagem com um revólver a um assalto a mão 
armada são desanimadores: em 9 4 %  dos casos, es
sas pessoas morrem. De acordo com instrutores de 
tiro, policiais e especialistas no assunto, só deve ter 
revólver ou pistola quem está preparado para viver 
em permanente estado de guerra, mantendo-os 
sempre ao alcance da mão.

Nesse sentido, 0 grande perigo da ainda maior 
banalização da violência está nas conclusões de um - 
estudo realizado em São Paulo, segundo 0 qual 56% 
das vítim as de homicídios não tinham passagem 
pela polícia nem histórico de envolvimento cri
minal. Ou seja, mais da metade dos mortos não 
estavam ligados ao banditismo. De acordo com os 
estudiosos da matéria, em boa parte dos casos es
sas pessoas comuns são mortas por outras pessoas 
comuns, em episódios como brigas de vizinhos, dis
cussões no trânsito ou bares.

É inegável que, se 0 governo possui atribuições 
peculiares, consubstanciadas no compromisso po
lítico de garantir a segurança da população, tam 
bém os cidadãos não podem se eximir da enorme 
parcela de construtores da verdadeira segurança e 
paz na convivência social. O relacionamento violen
to entre os homens, nas mais variadas esferas da 
socialidade, nada mais é do que 0 reflexo de valores 
que foram sendo paulatinamente relegados, quan
do não substituídos, por formas também destrutivas 
de convivência.

3b Televisão, v io lê n cia  e psz
Parece-nos oportuno analisar a influência que a 

televisão exerce sobre 0 comportamento humano, nas 
suas várias fases de evolução, ditando regras de com-
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portamento, impondo conceitos e valores, estimulan
do hábitos e costumes, insidiosa ou declaradamente, 
chegando ao ponto de moldar as instituições e a pró
pria sociedade segundo seus critérios ou ideologias.

Assim sendo, a enorme potência da televisão 
pode incitar a violência ou construir a paz.

Abordar o compromisso ético das emissoras 
de TV frente à população num regime democrático e 
que, portanto, busca construir a paz entre os cida
dãos, significa a legítima busca de preservação dos 
seus preceitos básicos de liberdade e igualdade de 
direitos, frente a uma insidiosa tirania que se impõe 
ao telespectador. Sim, porque a flagrante desigual
dade entre 0 poderio das emissoras de TV, que, diga- 
se de passagem, gozam de mera concessão pública, e 
a passividade do telespectador é agressiva e gritante.

São freqüentes os chocantes quadros de vio
lência e pornografia entre emissoras que competem 
pela conquista de audiência, em horários absoluta
mente incompatíveis com a determinação legal. E a 
seqüência de desrespeitos ao telespectador parece 
ficar sempre impune.

Como devem reagir os telespectadores, diante 
desse arbítrio das emissoras de TV? Como se com
portar diante dessa concessão do Governo, pessima
mente utilizada por grande parte das empresas de 
televisão, cujo interesse dominante é 0 lucro? De 
queforma conciliar a liberdade de expressão, incon
dicionalmente proclamada pelo meio artístico, e o 
interesse do telespectador?

Todas essas questões, extremamente atuais e 
importantes, sobretudo para a população infanto- 
juvenil, que cada vez mais assimila passivamente 0 
veneno destilado por propagandas e programas 
apresentados numa impressionante majestade de co
res e sons, devem ser enfrentadas com seriedade, equi
líbrio e coragem. Há, na verdade, grandes interesses 
em jogo nos bastidores da telinha e abundantes pro
vas científicas sobre sua influência, contra os quais 0 
telespectador deve estar conscientizado. Há 50 anos, a 
Psicologia acumula provas veementes sobre 0 efeito 
da violência apresentada na TV no comportamento de 
crianças, adolescentes e adultos. Essas evidências são 
fruto de inúmeras pesquisas científicas desenvolvidas 
em diferentes lugares do mundo, com pessoas das mais 
diversas características individuais e sociais.

Pode-se afirmar, com absoluta segurança, que 
existe um forte consenso dentro da comunidade aca
dêmica sobre os efeitos deletérios da violência na TV 

' no comportamento humano, seja apresentada no for
mato de programas de ação, aventura ou ficção, seja 
daquela queé exibida em desenhos animados,.nove
las, telejornais, programas de esporte, no gênero aqui 
denominado mundo-cão e, principaímente, da vio
lência queé envolvida com erotismo. ? ,

Nesse sentido, constatam-se as seguintes con
clusões: a) a violência na TV pode estimulara agres
são em crianças, sugerir a violência como recürso e 
ajudar a construir uma tendência à agressão; b) a vio
lência na TV pode ensinar formas violentas de reagir 
e se comportar no ambiente real do espectador, 
desinibir os limitantes da agressão contra outros, fa
cilitar a manifestação de condutas agressivas já 
aprendidas e chamar a atenção para novas formas de 
empregar estratégias e instrumentos destrutivos; c) 0 
crime televisivo e a violência estão relacionados a con
dutas anti-sociais em observadores jovens; d) a vio
lência na TV antecede manifestações a longo prazo de 
conduta agressiva; e) 0 realismo das imagens violen
tas na TV é 0 fator mais importante na formação de 
atitudes agressivas em.crianças; f) todos os tipos de 
conduta agressiva, incluídas as condutas ilegais e a 
violência criminal, demonstraram estar alta e signifi
cativamente associados à exposição à violência na TV; 
g) a apresentação de violência na TV contribui para a 
aquisição de características agressivas duradouras e 
estáveis, principalmente na adolescência, embora 
possa acontecer em qualquer idade; h) o impacto de 
programas que combinam erotismo e violência é subs
tancialmente maiorqueodeprogramasque apresentam 
violência pura; i) a TV também aumenta a frequência e a 
intensídadedo comportamento e da linguagem de natu
reza violenta entre adultos e pode desenvolver neles uma 
visão distorcida do grau de perigo e risco existente no 
mundo; j) adultos submetidos a um regime constante 
de violência televisiva tornaram-se de ânimo progres
sivamente mais hostil e agressivo, assim agindo com 
seus familiares, colegas de trabalho e amigos, passan- 
doa ser menostolerantesem relaçãoa pequenasfrus- 
trações.

É conveniente enfatizar que essas conclusões 
representam apenas uma pequena amostra das que
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S6 acumulam há décadas sobre o impacto nocivo da 
TV violenta no comportamento das pessoas.

Vale ainda lembrar que o caráter dominante 
dos programas importados pelas redes brasileiras 
de TV, assim como de grande parte dos que aqui 
são produzidos, é de alto conteúdo violento. Séries 
cuja exibição tem sido proibida em outros países 
por seu nível de violência e crueldade são apresen
tadas no Brasil a qualquer hora do dia ou da noite, 
sem que programadores nem anunciantes sejam 
admoestados.

O teor dos dados de pesquisa e os estudos de 
análise de conteúdo da programação coincidem no 
fato de que o modelo vigente de TV-sensação-ven- 
de-produto afeta negativamente a sociedade na 
medida em que seus excessos influenciam não só a 
predisposição à violência, mas todo o espectro de 
desenvolvimento ético, social e psicológico da ge
ração de jovens.

Com essa visão aberta e clara para os fatos, 
não nos esqueçamos de que viver num regime de
mocrático significa basicamente ter a garantia da 
iguaidade de direitos entre os cidadãos como premis
sa básica para uma convivência saudável e promissora 
para crianças e adolescentes. E a compreensão de que 
a concessão pública de uma emissora de televisão, uti
lizada poruma pessoa ou grupo de pessoas, nãofoge 
desse preceito fundamental, isto é, os seus direitos 
não são maiores ou superiores aos do mais modesto 
telespectador a quem se dirigem. Respeito e dignida
de são requisitos mínimos de qualquer programa, de 
qualquer nível, em qualquer horário, sobretudo na
quele em que o público infanto-juvenil tem acesso 
mais facilitado.

É perigoso e falso ó argumento de que qual
quer interferência nessa desenfreada permissividade 
das emissoras de televisão represente a volta da cen
sura no nosso país. Perigoso porque não se trata de 
censura, mas do estabelecimento de limites válidos 
e legítimos entre partes em desigualdade de posi- . 
ções. Falso porque não se pretende qualq uer 
patrulhamento, e sim a fixação de regras mínimas 
de convivência entre um veiculo potente que é a tele
visão e o telespectador criança e adolescente, reco
nhecidamente seres em formação, ainda destituídos 
de convicção e critérios firmes, cujos valores acham-

se em fase de sedimentação e para quem qualquer 
desvio ou bloqueio representará um resultado ne
gativo em seu comportamento futuro.

Até ondetemos conhecimento, países como a 
Espanha, a Suécia e a França possuem órgãos que 
acoihem réclamações do público para avaliá-las: e 
encaminhá-las às TVs, com o objetivo de disciplinar 
de forma saudável a programação e preservar prin
cípios fundamentais defendidos pela sociedade. Na 
França, por exemplo, a finalidade é assegurar a igual
dade de tratamento entre a emissora e o telespecta
dor, favorecer a livre concorrência e a expressão plu
ralista de opiniões. Nos Estados Unidos, no Canadá 
e na Inglaterra, os resultados das pesquisas científi
cas orientam decisões sobre o que é ou não permiti
do apresentar na TV. Na Inglaterra, o governo exerce 
contfole sobre a sua TV, embora as empresas comer
ciais paguem pelo direito de transmitir a programa
ção. Ali vigora um sistema de TV comercial controla
da por dois órgãos especialmente criados para tal 
finalidade. Eles garantem altos padrões de qualida
de de programação, coibem a apresentação de vio
lência e exercem controle direto sobre a propagan
da. Em outros países democráticos, comitês asses
sores, às vezes eleitos pelo povo, trabalham junto 
aos programadores e funcionários do governo para 
cuidar da programação da TV, quanto a sua plurali
dade e qualidade. Esses exemplos demonstram quê, 
sem censura, é possível equilibrar os interesses eco
nômicos e a responsabilidade na programação da TV 
comercial aberta.

As análises de conteúdo da programação do 
modelo comercial de TV em diferentes lugares do 
mundo onde seu funcionamento não é acompanha
do por órgãos de vigilância e controle de qualidade 
estatais, civis ou mistos, mostram que sua progra
mação tende a ser predominantemente violenta, 
estereotipada, sexífera e orientada ao consumo. Este 
parece ser o caso brasileiro. Aqui, a falta de termos 
de regulação e controle da qualidade da programa
ção, a ausência de contingências e mecanismos efe
tivos de controle externo, a inexistência de códigos 
genuínos de auto-regulação por parte das redes, a 
falta de responsabilidade dos anunciantes que pa
trocinam programas bizarros e degradantes, Os baixos 
níveis de qualidade que a grande audiência está ensi-
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nada a esperar da TV aberta contribuem para expli
car porque o modelo de TV-sensação-vende-prodü- 
to continua invicto e impune. .

Cabe a pergunta: será que nesses países, tra
dicionalmente conhecidos pela reverência à cultu
ra, à criação artística e ao livre pensamento e que 
doaram à História da Humanidade artistas consagrados 
como o célebre escultor francês Rodin ou o famoso 
pintor espanhol Pablo Picasso, ou ainda os conheci
dos pensadores franceses SartreeMaritain, também 
não predomina o respeito pela iniciativa e obra hu
manas, nos seus mais variados campos, nas suas 
várias etapas de expressão e nas suas diversidades 
naturais a uma convivência social?

• Mas o que é a livre expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença, utiliza
da pelo artigo 50, inciso IX, da Constituíção.Federa! e 
popular e restritivamenteconhecida por liberdade 
de expressão? Como deve ser encarada essa livre ex
pressão no contexto da programação ou da mensa
gem da TV? ' ■

Em primeiro lugar, não há como contestar que 
existe uma verdadeira privatização da liberdade de 
expressão, sutilmente camuflada pelas diversas emis
soras e respectivas programações, que, na verdade, 
ditam regras de comportamento e impõem aquilo, 
que a população deve saber. Basta exemplificar com 
a forma variada com que um mesmo fato é comuni
cado ao telespectador, dando-se ênfase muitas vezes 
a aspectos marginais ou desnecessários, ou ainda 
ressaltando aqueles que ideologicamente mais se 
identificam com a linha da emissora ou com os seus 
interesses. Onde fica 0 direito universal e individual 
do telespectador de acesso à cultura e à informa
ção? Esse direito de milhões de telespectadores não 
fica prejudicado por uma forma privada e velada de 
censura das poderosas emissoras,.sob a falsa alega
ção da iiberdade de expressão?

Partindo daí se podè facilmente concluir que a 
questão da liberdade de expressão, seja nos meios de 
comunicação em geral, seja em relação à televisão 
em particular, está ligada ao reconhecimento e à ga
rantia dos direitos fundamentais da cada cidadão.

Não por menos, a própria Constituição Fede
ral insere a iiberdade de expressão entre os direitos

e deveres individuais e coletivos, proclamando que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, e garantindo o direito à vida, àliberdade, 
à igualdade, à segurança eà propriedade.

Ora, ressalta claro que a liberdade de expres
são não é absoluta, incondicional, irrestrita e muito 
menos desenfreada, mas, exatamente por ser uma 
criação da .inteligência humana, encontra os seus li
mites em cada homem, inseridos todos na convivên
cia social, que exige regras para a sua sobrevivência e 
manutenção. Ouando e onde a expressão, nas suas 
mais variadas formas, fere direitos alheios, não mais 
se pode cogitar de liberdade, mas de arbítrio. E 0 arbí
trio é condenável. Ele sim é fruto dos regimes totali
tários, que sufocam e oprimem ò homem.

E mais: se de um lado existe 0 direito à liber
dade de expressão proclamado pelas TVs, de outro 
existem os direitos à educação, à cultura, ao lazer, à 
dignidade, ao respeito de crianças e adolescentes, 
os quais devem ser salvaguardados de toda forma 
de negligência', discriminação, exploração, violên
cia, crueldade e opressão. Todos são direitos consa
grados pela Constituição Federal, mas, na verdade, 
somente o primeiro conta com a simpatia e 0 apoio 
oficiais. Basta lembrar que as emissoras de TV go
zam de mera concessão governamental pelo prazo 
de 15 anos, que poderá ou não ser renovada, previs
to 0 respectivo cancelamento antes de vencido 0 
prazo, por meio dedecisão judiciai.

O argumento simplista e equivocado que su
gere que se desligue 0 botão antes da transmissão 
da mensagem negativa não tem qualquer consisr 
tência, mesmo porque no ato de desligar 0 botão a 
mensagem já conseguiu 0 seu objetivo, qual seja, 
chegar ao telespectador,

Verifica-se, dessa forma, que 0 patrufhamento 
ideológico, 0 estímulo à violência, 0 desrespeito aos 
direitos elementares de cidadania, a disseminação 
de preconceitos, a discriminação e erotização des
medida e irresponsável, de crianças e adolescentes á 
0 que vem sendo veiculado sob o manto protetor da 
liberdade de expressão.

Será esse um regime democrático, que privile
gia os poderosos que detêm os meios de comunicação 
e permite que alimentem uma falsa liberdade de 
expressão, em detrimento de uma imensa maioria
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de telespectadores infanto-juvenis, cujos direitos 
são flagrantemente violados, ao proclamarem como 
direito à vida o que, na verdade, é um túnel da mor
te; como direito à saúde o que, na verdade, é um 
palco de vícios e dependências; como direito à edu
cação, o que, na verdade, é um incentivo à corrupção 
e à delinqüência; como direito ao lazer, o que, na 
verdade, é um mundo de ócio e perversidades; como 
direito à cultura, o que, na verdade, é um obstáculo 
ao verdadeiro crescimento integral do ser humano; 
como direito à dignidade, o que, na verdade, é opres
siva inundaçãodefutilidadese prazeres inconseqüen- 
tes; como direito ao respeito, o que, na verdade, é a 
idolatria ao consumo e ao hedonismo; como direito 
à liberdade, o que, na verdade, é a apologia do per- 
missivismo e da licenciosidade; e,'porfim, como di
reito à convivência fam iliar e comunitária, o que, na 
verdade, é a união superficial e passageira do prazer 
e da vaidade.

Há de se reconhecer e aplaudir iniciativas e 
programas televisivos que se caracterizam pela ga
rantia dos direitos fundamentais do telespectador 
criança ou adolescente, pautando-se, na maioria das 
vezes, lamentavelmente, pelo seu flagrante desco
nhecimento, ou, quando não, pelo desrespeito e até 
mesmo violação.

As pesquisas chamam a atenção para o fato 
de que os mesmos princípios, mecanismos e pro
cessos que fundamentam o aprendizado de condu
tas anti-sociais a partir da IV  podem se aplicar ao 
ensino de condutas positivas. Generosidade, coope
ração, ajuda, persistência, expressões positivas de 
sentimentos, empatia e comportamentos que, de 
uma ou outra forma, beneficiam o indivíduo e a so
ciedade podem ser ensinados e estimulados por pro
gramas de TV desenhados ou não para esses fins. 
No México, já na longínqua década de 1980, foram 
obtidos resultados surpreendentes com 0 emprego 
de uma telenovela desenhada sobre princípios ci
entíficos da Psicologia da Aprendizagem. Com 0 em
prego de atores famosos, promoveu-se, com suces
so sem precedentes, uma campanha nacional de al
fabetização de adultos. Os resultados ultrapassaram 
em muito as expectativas e superaram com folga as 
tentativas de campanhas anteriores promovidas 
pelo governo daquele país. No ano anterior ao lan

çamento.da novela-campanha, apenas 99 mil pes
soas tinham aderido aos cursos de alfabetização. 
Durante o ano em que a novela se apresentava, esse 
número aumentou para 840 mil. Mesmo após termi
nada a novela, 400 mil pessoas se matricularam. Isso 
demonstra claramente 0 poder da TV como veículo 
de influência social e a importância da estreita cola
boração entre programadores, cientistas e funcio
nários do Governo na busca de objetivos sociais.

Longe de admitir qualquer retorno aos m íni
mos princípios da censura, pode-se dizer que,, na 
verdade, vem ela ocorrendo no seu pior e mais ne
fasto sentido, pelas próprias emissoras de TV, ao 
descartarem os valores que efetivamente edificam 
0 ser humano e os relacionamentos sociais e possi
bilitam a construção de um futuro promissor para a 
Humanidade.

Dizem alguns que a permissividade e a vio
lência na TV nada mais fazem que refletir os anseios 
da sociedade moderna, sendo um mero espelho das 
suas expectativas. Nada mais falso do que nivelar 
por baixo a condição do ser humano e da sociedade 
moderna, fazendo de conta que inexistem ou são 
insignificantes as expressões de dignidade, caráter, 
ética, dedicação e amor num mundo em permanen
te transformação. No entanto, são fortes e significa
tivas as pequenas e grandes revoluções que de há 
muito redimensionam pessoas, fam ílias e grupos- 
sociais, mas que, na verdade, não correspondem aos 
interesses econômicos, político-ideológicos e ma
nipuladores de certas emissoras de TV.

A lição que nos é dada pela vida, no entanto,' 
demonstra que 0 ser humano e a natureza se trans
formam permanentemente e, como conseqüência, 
a própria estrutura social e política. Pelo observador 
pouco avisado tais mudanças não são sentidas. A 
colaboração que cada um de nós pode e deve dar é 
visando a uma maior participação nos atos de fiscali
zação e apuração de responsabilidades dos empresá
rios detentores das concessões televisivas. A nossa 
posição aparentemente passiva diante da telinha, 
amordaçada e destituída de juízo crítico, redundará 
num estímulo à violência nos seus mais variados 
graus eestilos. Porém, se nos comprometermos com 
a construção da paz e com a dignidade humana, cer
tamente iremos à raiz do legítimo lazer, fruto da 
beleza, da harmonia, do equilíbrio e da alegria.
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3c A lguns cam inhos para a paz
Relatório divulgado pela Unesco aponta a fa

mília, a escola e a Igreja como as três instituições 
que os jovens mais respeitam e, por essa razão, de
vem ser usadas como canais e instrumentos para 0 
desenvolvimento de programas de combate à violên
cia juvenil e conseqüente construção da paz. Tais con
clusões são o resultado de uma pesquisa sobre vio
lência juvenil realizada em quatro capitais brasilei
ras-B rasília , Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba. Em 
uma escala de zero a dez pontos, a família fica na 
faixa dos nove. A escola e a religião praticamente 
empatam entre os sete e os oito pontos.

Da mesmaforma, a valorização da família e da 
religião foi observada em outro recente estudo, fei
to em São Paulo pelo Cenpec (Centro de Pesquisas 
em Educação, Cultura e Educação Comunitária).

Porém,é pertinente a indagação: quefamília, 
que escola, que religião podem corresponder às ex
pectativas dajuvêntude, dar respostas às suas inda
gações, pistas às suas incertezas, segurança em seus 
momentos de dúvida, enfim, ajudá-la a construir 0 
seu caminho de dignidade e paz?

Em primeiro lugar, é sabido que, da mesma 
forma que em todo o mundo, no nosso país, a fam í
lia tradicional passa por grandes transformações e 
vem perdendo a identidade de pequeno núcleo for
mado por pais e filhos. Abrindo-se, a família passou 
a ser alvo dos mais frequentes e graves ataques, 
manipulações e especulações, investindo contra ela 
desde cientistas que pretendem criar gerações em 
laboratórios de sofisticadas clínicas de fertilidade 
até espíritos mercantilistas, que lhe impõem critéri
os de consumo e estilos de vida a custa de seus altos 
lucros. Hoje, talvez como nunca na história da hu
manidade, a fam ília se vê exposta à violência e à 
permissividade que penetram a qualquer hora do 
dia ou da noite na intimidade do lar. Forças sutis e 
insidiosas pressionam para retirar da família aquilo 
que lhe é essencial: 0 amor. A fragilidade em que se 
encontra a instituição fam iliar é, sem dúvida, refle
xo da fragilidade do amor entre seus membros. Com 
propriedade e sabedoria, 0 conhecido pensador ita
liano Igino Giordani, após exaltar a família em inú
meras ocasiões, conclui: “retira 0 amor da vida, e a 
vida se esteriliza. Retira o amor das relações sociais,

e a terra se torna um deserto gelado. É a falta de 
amor que fez a vida humana tornar-se o mister mais. 
difícil, trágico.”s6 Entre erros e acertos, a família bus
ca a sua identidade. Buscar essa identidade significa 
retornar às origens dessa original convivência huma
na, cuja raiz inegavelmente é o amor. Se a abertura da 
família significou um risco, seguramente as vanta
gens dessa- iniciativa trouxeram-lhe grandes benefí
cios em solidariedade, compreensão, misericórdia, 
descoberta e participação das dores e sofrimentos de 
outras famílias etc. Benefícios estes inerentès ao amor 
que a caracteriza, de sorte que, de uma pequena fa
mília constituída por pais e filhos, ampliou-se para 
uma grande família unida entre si. . .. ■ .

Em um certo sentido, pode-se fazer a mesma 
afirmação em relação à escola que, para atrair e cul
tivar o jovem, deve possuir ingredientes que vão 
além da mera transmissão de conhecimentos. Entre 
eles podemos destacar o valor e 0 respeito pela. pes
soa humana. “As demandas da escola sempre foram 
preparar para 0 mercado de trabalho, para 0 futuro. 
Ao contrário, ela deve pensar no presente, na infân
cia, na adolescência. A verdadeira função social da. 
escola é o pleno desenvolvimento do ser hum ano-  
o que vem antes de todos os direitos.”* 57

Família e escola, para exercerem a sua função 
de verdadeiros laboratórios que preparem crianças 
ejovens para uma convivência pacífica, necessitam 
de seres humanos forjados em valores verdadeiros, 
e não impostos momentaneamente por oportunis
tas que pensam e desejam tudo, menos 0 bem de 
ambas as instituições ou de seus membros.

Equem podecolaborardeforma insubstituível 
na formação de tais valores e escolhas, orientar na 
formulação de propostas que realizem plenamente 
o homem, indicar os caminhos para a verdadeira fe
licidade que os jovens buscam ansiosam ente, 
acautelá-los em relação a erros ou equívocos que, 
com sutileza, são apresentados como modelos, en
fim, despertar os seus sentidos para o único cami-
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nho da paz entre os homens, senão a religião? Nesse 
sentido, também em relaçã-o à religião os jovens 
devem se acautelar, visto que freqüentemerite ela é 
alvo de manipulações e explorações de todo o gê
nero. No caso, os educadores serão de grande im
portância.

Família, escola e religião -  eis a base funda
mental em que se assenta a cultura da paz.

Sobre a paz, a paz verdadeira, sedimentada em 
valores de respeito à dignidade humana, poderão 
advir teorias, correntes de pensamento, ideologias, 
forças e pressões-ela permanecerá firme diante de 
quaisquer contratempos.

Para a construção dessa paz, todos os homens 
são convocados, todos necessários e insubstituíveis. 
Cada qual na sua condição e categoria. Unidos na 
meta comum.

4 Justiça, educação e paz
Após analisar separadamente cada uma des

sas três virtudes, desejamos, a esta altura, ressaltar 
o valorfundamentai e inestimável das duas primei
ras que, se vividas na sua autenticidade, poderão 
conduzir a humanidade à tão desejada paz.

Se de um lado é certo que as grandes transfor
mações da História ocorreram graças a atos herói
cos de homens abnegados e imbuídos de nobres 
ideais, não menos correto que o cotidiano de cada 
cidadão, nas suas várias, muitas vezes humildes, ocul
tas, mas importantes atividades, também faz parte 
de um mecanismo de transformação silencioso, pro
fundo, consciente e maduro.

■ Como vimos anteriormente, Justiça é uma pa
lavra de interpretação tão ampla quanto a palavra 
ética, pois exprime a idéia de retidão do agir huma- - 
no na sua universalidade, não porém como ágir do 
sujeito, como o encara fundamentalmente a ética, 
mas como o agir reto em relação ao próximo e à 
sociedade, quando se diz de um ser humano que é 
justo porque atribui a cada um o que é seu, cumpre 
a lei, luta pela justa distribuição dos bens que per
tencem a todos, é consciente, corajoso e aplicado no 
exercício de suas próprias responsabilidades.

Os princípios que norteiam e fundamentam a 
justiça social devem estar presentes na elaboração 
de qualquer lei, porque toda norma jurídica tem por 
finalidade a promoção do bem comum.

E não apenas o legislador, que institui a nor
ma, mas também o administrador, que^lhe dá exe
cução, o juiz, que a aplica, o cidadão, que a cumpre, 
têm todos o dever de orientar a sua atuação segun
do os princípios de uma justiça social, cujo objeto é 
o bem comum. / '

Nas sociedades complexas em que vivemos, 
as exigências da Justiça se apresentam sob as mais 
variadas formas, desde o respeito às pessoas e às 
coisas, aos seres viventes e a todo.o meio ambiente, 
até a observância dos dispositivos legais que reguJ 
lamentam o convívio entre as pessoas, o uso do solo 
e dos recursos naturais, passando, evidentemente,: 
pela atenção e dedicação aos mais necessitados, as 
crianças, aos deficientes, aos doentes e às pessoas 
idosas. • -

Em relação à educação, embora reconheçamos 
a urgente necessidade de eliminação do analfabe
tismo, a criação de mecanismos para promover o 
financiamento do sistema educacional, assim como 
a valorização dos profissionais e a sua formação, é 
igualmente indispensável que: ' ...

os professores encontrem meios de criar es
paço para um mútuo engajamento das dife- 

’ renças vividas, que não exijam o silenciar de 
„ uma multiplicidade de vozes por um único 

discurso dominante; ao mesmo tempo, devem 
desenvolver formas de pedagogia ancoradas 
em uma sólida ética que denuncie o racismo, 
o sexismo e a exploração de classes como ide
ologias que convulsionam e desvalorizam a 
vida pública (GIROUX, 1994, p. 106). - .

Um dos mais respeitados educadores dos Es
tados Unidos, Hebert Kohl, defende a transforma
ção das salas de aula em centros de comunicação 
com vertentes para artes, pesquisa, cidadania e co
nhecimento. Sugere ainda 0 amplo saber, ou seja, a 
conjugação das matérias tradicionais com a abun
dância de novidades deste novo milênio.

Analisando as várias fases da história nas 
quais a pedagogia foi reconhecida como uma "revo
lução copemicana”, em razão de saltos de qualida
de tais como 0 programa hão visto como ffm mas 
como meio, a centralidade do professor ou do alu
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no, 0 aprendizado como busca e pesquisa etc., Enri
que Cam bón os id en tifica  como um reflexo 
tr in itá r io 58, seja pela necessidade de m aior 
personalização e socialização, de-aprofundamento 
da importância do amor na pedagogiaj como tam 
bém pela consciência mais aguda do respeito à dig
nidade e autonomia dos que participam da relação 
educativa. E prossegue o renomado escritor: ;

Esse crescimento rumo à trinitariedade maior 
• do ensino talvez seja percebido, hoje como 

nunca, nas problemáticas que se multiplicam 
nesse campo. Basta observar algumas das hi
póteses e indicações oferecidas em muitos dos 
livros atuais de pedagogia, os problemas dis
cutidos, os psicólogos e pensadores de orien
tação humanista e personalista em quem boa 
partedos pedagogos seapóia para fundamen
tar suas propostas, os próprios títulos de suas 
publicações, que falam por si sós de uma ex
plicita ou inconsciente tendência a dar mais 
destaque às relações trinitárias: Comunica

. cão interpessoale educação; Relações inter
pessoais na escoia; Atitudes pró-sociais e 
comportamento altruísta; Papel da relação 
interpessoal no processo de ensino e aprendi
zado; O outro indispensável; Escutando se 
aprende: perguntas legítimas para uma peda
gogia que saiba escutar.59

Por sua vez, a paz entre os. homens e a paz na 
sociedade somente serão atingidas quando garan
tidos os direitos fundamentais de cada homem na 
sua convivência, fruto e resultado da Justiça, que 
exige que a liberdade, a igualdade e outros direitos 
essenciais sejam atribuídos e assegurados aos seres

58 "Uma humanidade una, única e unificadora, sem domínio de 
classes e sem opressão ditatorial. Esse é 0 mundo no qual os seres 
humanos se caracterizam por suas relações sociais, não por seu 
poder nem pelos bens que possuam: Esseéo mundo no qua! os 
seres humanos têm tudo emcomum e tudo compartilham, exceto 
as características pessoais" (CAMBÓN, 1985).

59 ENRIQUE CAMBÓN, "Assim na Terra como na Trindade -  O que
significam as relações trinitárias na vida em sociedade?", Ed. 
Cidade Nova, p. 157/158.

humanos com a maior amplitude conciliavel com 0 
bem comum.

Prociam ando o desenvolvim ento como o 
novo nome da paz60, o papa Paulo VI encontrou na 
"Declaração sobre 0 Direito ao Desenvolvimento”, 
aprovada pela Assembléia Gerai das Nações Unidas 
(ONU), reunida em 4 de dezembro de 1986, a cor
respondência político-jurídica para 0 seu apelo à 
humanidade. Nesse sentido, o artigo i °  da referida 
Declaração proclama:

O direito ao desenvolvimento é um inalienável 
direito humano, em virtude do qual toda pes
soa humana etodosos povos têm reconhecido 
seu direito de participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, a ele con
tribuir e dele desfrutar; e no qual todos os di
reitos humanos e liberdades fundamentaise
possam ser plenamente realizados. .

Os esforços pela paz na história da humanida
de, no entanto, periodicamente sofrem interrupções 
por convulsões sociais ou guerras que irrompem nos 
m ais diversos pontos da Terra. Suas origens são 
explicadas por razões de ordem social, religiosa, 
política ou histórica. Como conseqüência, a Justiça 
e a Educação também são a baladas. A perda da paz é 
sempre 0 reflexo do conflito interior de cada ho
mem e da dificuldade de conviver com o diferente. 
A paz só existe onde existe a unidade, a qual pressu
põe a convivência respeitosa com a diversidade.

Comemoram-se neste ano de 2008 os 60 anos 
do assassinato de Ghandi, um dos grandes líderes 
mundiais da luta pela paz. Sessenta anos são pou
cos se comparados aos milênios que compõem a 
história, mas esse período é suficiente para uma ava
liação. No século XX, que se distinguiu por grandes 
destruições e extermínios, por violências incríveis e 
ditadores que, com certeza, exprimiam a noite que a 
humanidade atravessa, Ghandi foi, sem dúvida, uma 
resposta inexorável de esperança, um testemunho 
que subsistirá aos milênios, para inspirar as gera
ções futuras. Permanece como um ponto de refe-

60 PAULO VI, Encídica "Populorum Progressio”.
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rêrtcia além do tempo, das latitudes e das classifica
ções culturais e religiosas: um patrimônio da huma
nidade. A índia transformou-se completamente: esse 
país, que se distinguia peia fome e pelo subdesen
volvimento, está se tornando uma das economias 
mais importantes da atualidade.

C o n clu sã o
Como vimos, a unidade e a paz, frutos tam

bém da Justiça e da Educação, são assuntos atuais e 
de interesse mundial. Embora marcado por grandes 
tensões, conflitos e ameaças de guerra,

[...] paradoxaínhente, parece que o mundo se 
encaminha para a unidade e, portanto, para a 
paz:é um sinal dos tempos. É o que dizem, por 

• exemplo, as numerosas entidades e organiza
ções internacionais. É o que diz, no mundo re
ligioso, a "Conferência Mundial das Religiões 
pela Paz”. Indicam essa tendência do mundo à 
unidade até ideologias, hoje em parte supe- • 
radas, que também tendiam  a resolver os 
grandes problemas de hoje de modo global.

• Favorecem a unidade os modernos meios de 
com unicação, que fazem o mundo entrar 
numa comunidade ou numa fam ília.6' •

Henry Sobel, em sua recente obra “Urn Ho
mem -  um Rabino”, após reportar-se ao doloroso- 
caso Vladim ir Herzog, lança desafios para a cons
trução da paz, ao indagar como não simpatizar com 
as Mães da Praça de Maio, na Argentina, que, durante 
décadas, vêm exigindo notícias de seus filhos tortu
rados e eliminados. Relembra o importante traba
lho da Anistia Internacional eã Human Rights Watch, 
empenhados em assegurar o respeito aos direitos 
humanos e a uma vida em liberdade para todos. Ex
plica, igualmente, a força que vêm ganhando enti
dades ecologistas como o Greenpeace e o World 
Wildlife Fund. Nos mais variados âmbitos de atua
ção da humanidade, os homens se unem na cons
trução de um mundo justo, solidário e fraterno.

' CHIARA LUBICH, discurso pronunciado na sede da UNESCO 
(Paris), em 17 de dezembro de 1996, quando da outorga do Prêmio 
UNESCO 1996 pela "Educação à Paz”.

Os desafios de caráter planetário que se apre
sentam à sociedade contemporânea exigem respos
tas que erradiquem os conflitos e as guerras em 
todos os pontos do mundo, mas, ao mesmo tempo, 
promovam a paz internamente, no âmbito de cada 
nação, de cada sociedade, de cada família, de cada 
ser humano.

São essas as estruturas desejadas para um 
"Mundo Unido”, uma real novidade como projeto 
cultural e proposta de convivência social capaz de 
fazer caminhar a história. . . . .

O “Mundo Unido" requer uma maturação an
tropológica capaz de apontar para novos con
teúdos pedagógicos; um modo diferente de 
postar-se diante de cada matiz do saber hu
mano e, ao mesmo tempo, detectar uma 
metodologia realmente apta à formação de 
novas gerações chámadas para construir e v i
ver este novo momento histórico. Antes dé 
mais nada, requer uma humanidade equipa
da de conceitos, como solidariedade, interde
pendência, igualdade, liberdade, paz/revisitados 
à luz de uma antropologia que coloque no cen
tro a pessoa: o ser humano em relação, capaz de 
tecer relacionamentos para fora e, ao mesmo 
tempo, para dentro de qualquer diversidade. 
O instrumento da comunicação será 0 diálo
go, com timbre de transparência, mansidão, 
confiança e prudência pedagógica; e será um 
diálogo pluralístico, multirracial, multiétnico, 
multinacional, multirreiigloso, multicultural. 
O valorfundamental necessário para viverem 

■ um mundo tecido desse modo será o amor. 
Somente 0 amor, como expressão do nosso 
ser, será capaz de nos ajudar a construir rela
cionamentos novos, superando a "cultura do 
ter” com a “cultura do dar”, e nos inspirar na 
invenção de instituições capazes de colocar os 
cidadãos realmente nas melhores condições de 
participantes das grandes escolhas para as 
quais todos somos chamados.62

67 VERA ARAÚJO, "O Projeto de um Mundo Unido -  resposta aos 
desafios do ano 2000“, palestra proferida durante 0 Congresso 
internacional de Educação para a Mundialídade, Roma, maio/1995.

A liberdade é um dos fermentos da paz.
Cada homem é livre para optar a favor da paz 

ou dos pequenos ou grandes conflitos. Daí, somen
te daí, surgirá a desejada paz entre a humanidade.

CURY, M. Justice, education and peace. Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 67-93 1 jan/jun. 2008

* ABSTRACT: The present article intends to be a - 
reflection about JUSTICE, EDUCATION AND PEACE 
by assessing each of these three.thermes not 
inbividually, but as constituent parts of a single 
mosaic, intertwined to build .the solidary society 
referred to by the Federal Constitution. Experts ín 
both subjects are surethatyearned local and world 
peace find th e ir  roots in true Justice and 
irrepiaceable Education.
Nevertheless, efforts towards peace throughout 
hum an history have been syste m a tica lly  
interrupted by social commotions or wars that 
break in different spots of the planet, caused by 
social, religious, political or historical reasons. In 
consequence, Justice and Education are often 
shaken. The loss of peace is always a reflex boht of 
the conflicts inherent to each human being and 
the difficulty to líve with what is different. Peace 
exists oniy wherethere is unity, which implies the 
respectful acceptance of diversity. 
Theplanetarychallengesfaced bythecontemporary 
society dem and answ ers that can eradicate 
conflicts and wars all over the world and, at the 
same time, promote peace in every nation, every 
society, every fam ily and every human being.
A peaceful and united world requires a human 
maturity capable of pointing new pedagógica! 
contents and a different posture in thefaceof each 
and every aspect of the human knowledge and, at- 
the same time, that is aíso able to find a new 
methodology, tru iy qualified to model future 
generations that can build and live th is new 
historical moment. It demands, prior to anything, 
that humanity be equiped with concepts such as 
solidarity, mutual dependence, equality, freedom 
and peace, review ed in the light of an 
anthropology that really focus on people: the
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human being able to sew relationships with the 
outside world and inside all kinds of diversity. The 
communication instrument wil-l be dialogue, with 
a tone of transparency, gentleness, confidence and 
pedagogical pruderice. It shalj bé a plural, m ulti
racial, multi-ethnic, multi-religious and m ulti-cul- 
tural dialogue. The fundamental vírtue necessary 
for one.to live in th is new world will be love. Only 
love, as an expression of one's self, might be able 
to help us build fresh relationships, replacing the 
“I have” culture by the “I give” culture, and to ins
pire us create institutions that can real ly give 
citizens the best chances in participating in the 
great decisions to which we are all called for.

» KEYWORDS: Justice. Education. Peace. Unity. 
Diversity ...
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O Poder Judiciário e o Direito Ambienta! no Brasil

* SUMÁRIO: i O Poder judiciário no Brasil. 2 Legis
lação ambiental. 3 Ne proceda judex ex officio. 4 
Competência e direcionamento dos tribunais fe
derais e estaduais na área ambiental. 5 O Judiciá
rio frente às questões ambientais. 5.1 O judiciário 
até os anos 1980. 5.2 O Judiciário nos anos 1980 e 
1990. 5.3 O judiciário nos anos 2000. 6 Efetivida
de e deficiências do Judiciário. 6.1 Formação dos 
juizes. 6.2 A especialização de varas, câ ma rase tur
mas. 6.3 Estatísticas. 7 Ostribunais na sua ativida
de administrativa e 0 meio ambiente. Conclusões. 
Referências bibliográficas.

» RESUMO: O presente estudo destina-se a anali
sar a atuatão do Poder Judiciário do Brasil nas 
questões ambientais qué lhe são submetidas. En
volve uma introdução sobre 0 Poder Judiciário e 
depois passa pela legislação ambienta! brasileira 
e a iniciativa dessas ações. Nesses tópicos, analisa- 
se 0 tema antes da existência de uma consciência 
ambiental, mas, de qualquer modo, por normas e 
ações que tiveram influência sobre 0 meio ambi
ente. Em um passo seguinte, enfrenta-se a ques
tão da competência, que tantas dúvidas provoca, 
e a do papel do Judiciário nas últimas décadas. A 
efetividade, que é o grande desafio, é abordada 
em seguida, junto com a formação dos juizes. Fi
nalmente, á especialização de varas ambientais, 0 
problema da falta de estatísticas e a gestão admi- • 
nistrativa dos tribunais no aspecto ambiental. En
cerra-se 0 trabalho com conclusões sobre todo 0 
comentador

1 Desembargador federal aposentado, ex-presídente do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região (RS). Professor doutor de Direito 
Am biental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Representante do Programa das Nações Unidas para 0 Meio 
Ambiente (Pnuma), para cursos de capacitação de juizes da 
América Latina. Diretor da Escola da Magistratura Federal do 
Paraná e Presidente do Ibrajus.

Vladim ir Passos de FREITAS'

0 PALAVRAS-CHAVE: Evolução do direito am bien
tal. Efetividade das normas ambientais. Judiciárioe 
meio ambiente. Decisões judiciais ambientais. For
mação de juizes em direito ambiental. Estatísticas. 
Especialização de tribunais e varas ambientais.

1 O Poder ju d ic iá r io  no Brasil
O Brasil não tem tradição de estudos do seu 

Poder Judiciário. Prova disso é que a literatura ainda 
é escassa, muito embora tenha evoluído bem na úl
tima década. Na primeira metade do século passa
do, duas grandes obras foram publicadas, a de Pedro 
Lessa, escrita em 1915 e recentemente reeditada1 1, e a 
de Castro Nunes2, em 1943. Maistarde, 0 magistrado 
gaúcho Lenine Nequete publicou, em quatro volu
mes, a mais completa obra sobre a história do Poder 
Judiciário brasileiro, reeditada recentemente,3 Da 
mesma forma, escreveram sobre 0 ju iz  e a Justiça, 
entre outros, Edgard Moura Bittencourt4, Dalmo 
Dallari5, José Renato Nalini.6

O que disso se conclui é que os brasileiros, e 
não apenas os operadores do Direito, no passado 
pouco se davam conta do relevante papel que o Ju
diciário exerce nas suas vidas. Mais recentemente, 
contudo, 0 quadro vem mudando, e boas obras têm 
sido escritas. Há, ao que parece, uma conscientiza
ção crescente da sociedade sobre a relevância do 
tema. A relação de livros e seus autores pode ser 
visualizada na página de abertura de sítio jurídico.7

1 LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Brasília: Senado Federal, 2003.
1 CASTRO NUNES, Teoria e prática do Poder judiciário. Rio de Ja

neiro: Ed. Forense, 1943.
3 NEQUETE, Lenine. O Poder Judiciário no Brasil. Brasília: Supremo 

Tribunal Federal, 2000.
4 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. São Paulo: EUD, 1982.
5 DALLARI, Dalmo. 0  Poder dos juizes. São Paulo: Saraiva, 1996.
6 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium 
£d.,2O06,

7 Vide: www.ibrajus.org.br.

http://www.ibrajus.org.br
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Neste artigo, o enfoque será na forma como 
vem se posicionando esse poder de Estado diante 
das normas e dos conflitos ambientais que lhe são sub- 
métidos a julgamento. E, mais além ainda, como esse 
poder de Estado se comporta em relação ao meio am
biente na esfera administrativa. Uma visão crítica, 
sem o afago corporativo» de quem pertenceu à ma- 
gistratura por 26 anos e sem á'mordacidade daque
les que, por üma razão ou outra, se voltam contra a 
instituição.

2 Legislação am b ien tal
No Brasil, a legislação sempre protegeu seto

res do meio ambiente. As Ordenações Afonsinas, no 
Livro V, Título LVIII, proibiam o corte deliberado de 
árvores frutíferas. As Ordenações Manuelinas, no 
Livro V, Título LXXXII1, proibiam a caça de perdizes, 
lebres e coelhos com redes, fios, bois ou outros mei
os e instrumentos capazes de causar sofrimento na 
morte desses animais. Nas Ordenações Filipinas, as 
águas eram protegidas no Livro LV, Título LXXXVIII, 
parágrafo sétimo, punindo com multa quem as su
jasse. Por isso tudo é que no início do século XIX, 
José Augusto de Pádua, ao comentar a intransigen
te defesa que José Bonifácio de Andrade e Silva fa
zia de nossas florestas, registrou que "ao criticar a 
destruição ambiental do Brasil em 1823, ele profeti
zou que 0 mesmo podería ocorrer com esse rico ter
ritório nacional, que em menos de dois séculos se 
convertería nos ‘paramos e desertos áridos da 
Líbia”’.8 .

Em 1934, foi editado diploma protegendo os 
animais de maus-tratos (Decreto 26.645), no mes- 
mo ano, o Decreto-Lei instituía 0 Código Florestal 
(23793) e em 1937 cuidou-se de zelar por nosso patri
mônio cultural (Decreto-Lei n° 37). Em 1961, a Lei 3.924 

•veio a proteger monumentos arqueológicos-^ pré- 
históricos, em 1965 foi promulgado o Código Flo
restal (Lei 4.771) e, em 1967, a Lei de Proteção à Fauna 
(Lei 5.197). Mas foi somente em 1981, através da Lei 
6.938, de 30 de agosto, que passamos a ter regras 
protegendo o meio ambiente como um todo. Cha
mada de Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6

ela dispôs sobre a criação de um Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama), unindo órgãos federais, 
estaduais e municipais, estabeleceu a responsabilida
de objetiva (ou seja, independentemente de culpa) dos 
causadores de dano ambiental e deu ao Ministério 
Público legitimidade para ingressar em juízo na de
fesa do meio ambiente. Em 1985, a Lei 7.347 discipli
nou a Ação Civil Pública, dando aos legitimados a via 
processual para acionar os infratores. -

Em 1988, com a entrada em vigor da nova Cons
tituição, 0 Brasil deu à matéria maiordignidade. E já 
era tempo. Com 0 histórico congresso de Estocol
mo, Suécia, em 1972, 0 meio ambiente passou a ser 
uma preocupação mundial. E tal inclusão nas Consti
tuições tornou-se regra geral. Bons exemplos disso 

. foram as Constituições de Portugal (1974), Grécia 
(1975) e Espanha (1978). Com propriedade, 0 profes
sor Raul Branes observou que "se trata de Io que 
hemos llamado um 'enverdecimiento' (greening) de 
Ias Constituciones políticas de Ia región, que pauia- 
tinamente se han ocupado m ásy más de estabiecer 
Ias bases para el desarrollo de una legislación ambi
ental moderna”.9

O art. 255 da Lei Fundamental brasileira, dividi
do em parágrafos e incisos, foi inovador ao dar a to
dos, poder público e particulares, a responsabilidade 
pela preservação do meio ambiente. Inclusive ado
tou 0 princípio intergeneracional, ou seja,-a respon
sabilidade de todos alcança a proteção daqueles que 
ainda estão porvir, asfuturas gerações.E mais, no §3° 
estabeleceu que odano ambiental gera as responsabi
lidades administrativa, civil e penal, todas aTrtônomas, 
impondo, ainda, às pessoas jurídicas a responsabiii-. 
dade penal, na linha de posicionamento que vem sen
do adotado nos países mais adiantados. O art. 225 
deu dignidade constitucional ao estudo de impacto 
ambiental e se preocupou em estabelecera obrigato
riedade da educação ambiental.

Mas, além do dispositivo 225, a Carta Magna, 
em outros dispositivos, cuida também do meio am
biente. Por exemplo, 0 art. 23, inciso VI, dá à União, • 
estados e municípios 0 poder de proteger 0 meio 
ambiente e combater a poluição sob qualquer for-

6 PÁDUA, 2004, p. 137. 9 BRANES, 2000, p. 99.
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ma. No entanto, nesse particular, a falta de lei com
plementar definindo a divisão de competências tem 
acarretado dificuldades aos órgãos públicos e aos 
empreendedores. No Congresso Nacional tramita 0 
Projeto de Lei Complementar 388/2007, que visa 
definir, a situação. O art. 170, inc. VI, condiciona o . 
desenvolvimento econômico à proteção ambientai, 
na forma do que sé convencionou chamar de desen
volvimento sustentável. 0  art. 216 protegeu o meiÓ 
ambiente cultural, dando à matéria destaque jam ais 
visto. Protege, por exemplo, até mesrho 0 meio am
biente imaterial, como os usos, costumes, língua, 
música, artes populares enfim.

Após a Constituição de 1988, algumas leis 
ampliaram a proteção do meio ambiente. Entre elas, 
a 9.985, de 2000, que dispõe sobre as unidades de 
conservação, e a Lei 9.605, de'1998, que cuida dos 
crimes ambientais e infrações administrativas. Com 
tais diplomas é possível dizer que a legislação brasi
leira se encontra entre as mais avançadas do mundo. 
Em breve síntese, podemos dizer que leis as tenros, e 
boas. Agora nos cabe fazer cumpri-las.

3 Ne proceda ju d e x  ex officio
O Poder judiciário só age por iniciativa de ter

ceiros. Já diziam os romanos, ne proceda judex ex 
officio. É dizer, sua atuação depende daqueles que 
se dispõem a provocá-io, mediante propositura de 
ações. Assim, o pressuposto para que 0 Judiciário 
julgue é que ações penais e civis sejam propostas. 
Daí ser essencial que advogados, organizações nao- 
governamentais (ONGs), órgãos da administração 
ambiental,,Polícia Judiciária, Militar e 0 Ministério 
Público sejam atuantes. Em outras palavras, de nada 
adiantarão boas leis e um Judiciário consciente da 
importância do-direito ambiental se aqueles que pré- 
examinam os litígios se omitirem. Aí ocorrerá uma 
aparente eficiência, sem qualquer efetividade.

O Brasil, como já foi dito, possui, desde os tem
pos da dominação portuguesa, normas protetoras 
dos recursos naturais. Todavia, a proteção do meio 
ambiente como um todo veio com a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente, em 30.08.1981 (Lei 
6.938/81). Entre outras inovações, essa avançada lei 
deu ao Ministério Público legitimidade para propor 
ação coletiva para restauração ou indenização do
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dano ambiental e estabeleceu a responsabilidade 
objetiva do infrator. Em um passo seguinte, com a 
Lei da Ação Civil Pública, de 24.07.1985 (Lei 7.347), a 
legitimidade processual foi estendida à União, es
tados, Distrito Federal,- municípios, órgãos am bien
tais, fundações e ONGs, desde que criadas h.á pelo 
menos um ano. Mais recentemente, a Lei 11.448, de 
15.01.2007, outorgou legitimidade processual à De- 
fensoria Púbíica. Essestextos legaisfizeramcom que 
milhares de ações fossem propostas em todo o ter
ritório nacional, principalmente pelo Ministério Pú
blico, formando-se uma sólida jurisprudência no 

' âmbito civil.
Na esfera penal, só há precedentes se houver 

eficiente ação policial e um Ministério Público cons
ciente da relevância do tema. No Brasil, ém termos 
genéricos, a atividade policial nem sempre é valori
zada. Em matéria de meio ambiente, dá-se o:mes
mo. Nos congressos e estudos de direito ambiental, 
raramente participam como palestrantes delegados, 
peritos ou oficiais da Polícia Militar. Poucas são as 
suas publicações. No entanto, a lógica é simples: 
onde a polícia tiver melhor estrutura para combater 
tal tipo de crime, as decisões judiciais serãoem m ai
or número. .

Vejamos, por exemplo, 0 que vem ocorrendo no 
âmbito federal. Com a criação da Divisão de Repressão 
a Crimes contra 0 Meio Ambiente e 0 Patrimônio His- 
tórico/DMAPH, no Departamento de Polícia Federai, a 
atuação deste órgão passou a ter efetividade incom
paravelmente maiordoque no passado. Nas palavras 
do delegado Jorge Pontes, chefe da divisão:

[...] esta nova'missão lançou a Polícia Federal 
numa batalha que se caracteriza sobretudo 
pela premência, pois o que difere o crime am - 

, bíental dos demais crimes é 0 seu caráter de 
fatalidade. Há, nos efeitos do crime ambien
tal, uma irreversibilidade que não concederá 
ao Homem uma segunda chance, especifica
mente no que diz respeito à extinção de espé
cies animais e vegetais (PONTES, 2005, p. 177).

Antes da criação da DMAPH, em 09.09.2003, por 
intermédio da Portaria 1.300 do ministro da Justiça, 
que aprovou 0 Regimento Interno do Departamento
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de Polícia Federal, a apuração era praticamente inexis- so de graduação, dissertações de mestrado e teses 
tente. Agora, inúmeras operações de grande relevância de doutorado optam por temas teórico-abstratos,
vêm sendo feitas pela Polícia Federal, com excelentes muitas vezes sem utilidade. Na Academia não se
resultados a favor do meio ambiente. pesquisa, todavia, sobre estatística judiciária, ações

No âmbito administrativo, ós órgãos ambien- penais originárias, efeitos da participação da mu- 
tais das administrações federal, estadual e munici- lher na m agistratura e outros tantos assuntos re- 
pal encontram sérias dificuldades. Se estivessem levantes e que poderíam trazer resultados mais 
bem estruturados, com equipamentos modernos, positivos noaprimoramentodo PoderJudiciário. As- 
functonários motivados e bem remunerados, a efe- sim, neste subitenr, em breves considerações, se ten- 
tividade seria bem maior. E o resultado seria a m ui- tarão estabelecer as peculiaridades dos dois ramos 
tipiicação de questões discutidas junto ao Poder do PoderJudiciário nas questões ambientais. É cer- 
Judiciário. Porém, m uitas vezes desprovidos de to que a Justiça do Trabalho tem competência para 
recursos mínimos, a eficiência ainda está longe do ações envolvendo o meio ambiente do trabalho. No 
ideal. E disso resultam menos temas a serem discu- entanto, estas são em número mais restrito e sob 
tidos na Justiça. De qualquer forma, registre-se que, uma ótica direcionada mais às relações de trabalho, 
nos últimos cinco anos, a atividade administrativa A primeira observação que se faz é a de que,
cresceu bastante. M ais peíà dedicação de funcio- com raras exceções, a Justiça-Federai e a Estadual 
nários abnegados do que propriamente pelo for- não incluíam a matéria em seus concursos para a 
necimento de meios modernos e adequados de magistratura.'0 A segunda é a de que as Escolas da 
trabalho. Magistratura, da mesma forma, não costumavam

colocar o direito ambiental em seus cursos de capa-- 
4 Competência e direcionam ento dos tribunais citação ou seminários. A terceira observação é no 

federais e estaduais na área am bientai sentido de que os juizes federais, desde o concurso,
Posta a questão no que há de mais essencial, dedicam-se mais ao estudo do direito público, in- .' 

cumpre lembrar que as ações civis e penais envol- cluído, é óbvio, o constitucional, e os juizes de di- 
vendo questões ambientais são levadas à Justiça reito, mais ao direito privado. Isso por força da 
Federal ou à Estadual. Tramitarão na Justiça Federal competência de suas Justiças. Isso, ainda que não 
quando haja algum interesse da União, suas aütar- como regra geral, resulta maior vocação para a 
quias ou empresas públicas. Por exemplo, a polui- análise constitucional e coletiva dos tem as pe- 
ção de um rio de-propriedade da União, como é o los magistrados federais.
caso do rio Paraná, que separa o Brasil do Paraguai. No entanto, no âmbito da Justiça Federal re-
0  fato de o dano ambiental ter sidó praticado em alizaram -se im portantes congressos de direito 
localidade que não é sede de vara federal em nada am biental desde o fim dos anos 1990 até hoje, 
altera essa situação. A ação deverá ser processada promovidos pelo Centro de Estudos Judiciários dó 
na subseção judiciária da Justiça Federai mais pró- Conselho da Justiça Federal. Por sua vez, a Associa- 
xima. A Súmula 183 do Superior Tribunal de Justiça, cão dos Juizes Federais (Ajufe), sempre presente e 
que dispunha em contrário, foi revogada. Na Justiça incentivadora dessas iniciativas, atuou da mesma 
Estadual tram itarão as demais ações. Assim, por forma, inclusive no exterior. Mencionam-se, a títufo 
exemplo, 0 corte irregular de árvores em um parque ' de exemplo, cursos realizados em Portland, estado 
municipal será decidido na respectiva comarca da do Oregon, Estados Unidos da América, na Univer- 
Justiça Estadual. sidade Lewis & Clark, a primeira no ranking norte-

A análise aqui feita é uma tentativa de esta- americano da área. A magistratura estadual não se 
belecer a posição das Justiças Federal e Estadual no manteve alheia ao tema. Tanto assim que, em se- 
enfoque que dão ao direito ambiental. Tal tipo de 
estudo, que é da maior importância, ràramente é
feito no Brasil. As monografias de conclusão do cur- 10 Vide nota espêcífica no item 6.1, Formação dos juizes.
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ternbro de 1994, a Associação dos Magistrados Bra
sileiros, sob a dinâmica presidência de Francisco de 
Paula Xavier Neto, promoveu, na cidade de Santos 
(SP)i um bem-sucedido congresso sobre otema. E, de
pois, também cursos na Universidade Lewis & Clark e 
em Limoges, França. Porém com maiores dificuldades 
operacionais, pois os juizes de direito são em número 
maior e se espalham por 26 estados e o Distrito Fede
ral, sendo mais complexo reuni-los em congressos.

5 O Ju d iciário  frente às questões am b ien ta is
5.1 O Ju d iciário  até os anos 1980 

Até os anos 1980, praticamente não havia sen
tenças em matéria ambiental. No Cível, existiam ações 
envolvendo direitos de vizinhança ou disputa de vi
zinhos em área rural pelo uso de águas e que acaba
vam decidindo, por reflexo, matéria ambiental. Por 
exemplo, 0 julgamento inserto na Revista dos Tribu
nais, v. 301, p. 84, envolvendo querela entre vizinhos 
por construção que impedia a ventilação.

Na esfera criminal, foram propostas algumas 
ações com base no artigo 271 do Código Penal, q ue' 
trata de poluição.de água. No julgamento de habeas 
corpus impetrado para trancar ação penal instaura
da contra diretores de usina de cana-de-açúcar que 
lançavam restilo e proprietário de um curtume que 
jogava águas servidas, ambos ao rio Piracicaba, 0 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1955, denegou 
a ordem por maioria de votos. O voto em separado 
do des. O. Costa Manso surpreende pelo rigortécnico 
e pelos conhecimentos que demonstra, não apenas 
do Direito pátrio como do italiano, além de revelar 
uma posição por demais avançada para a época. Por 
exemplo, ao rechaçar 0 argumento de que havia 
outro rio poluído, respondeu: “Porque não cheire 
bem 0 Tietê em certo trecho, há de mal cheirar o 
Piracicaba, corrompido no interesse de usineiros?": 
A ementa do acórdão estabeleceu que:

Constitui matéria de fato, que só pode ser exa
minada no âmbito da ação penal e não em 
“habeas corpus”, a referente à anterior corru
ção do rio, cujas águas, antes de adentrarem 0 
município onde se acham instaladas as indús

trias dos pacientes, se encontram intensamen
te poluídas. T

Também eram propostas ações penais porcon- 
travenções florestais ou caça, com base nos códigos, 
respectivamente, de 1965 e 1967. Tais ações eram de
cididas principalmente no Tribunal de Alçada Crim i
nal de São Paulo e no Tribunal de Alçada do Paraná, 
por uma razão muitos.simples: esses dois estados, 
nos anos 1950, criaram Polícias Florestais. A ação des
ses órgãos resultava em ações penais e correspon
dente jurisprudência. E, ao contrário do que se pode 
imaginar, os acórdãos de então revelavam preocupâ- 
ção com a proteção dos recursos naturais. Vale con
ferir julgados existentes nas Revistas dos Tribunais 
das décadas de 1970 e 1980, como, por exemplo, os 
volumes 405, p. 3io;-430, p. 429; 437, p. 320; 414, p. 
271; 5B7- P- 333: 542, p- 370; e p.

No âmbito cível, em 15.05.1974, foi proferida 
pelo juiz de direito José Geraldo Jacobina Rabello a 
primeira sentença do Brasil revelando rara conscien
tização ambiental.12 Tratava-se de ação- popular pro
posta por Ernesto Zwarg, ecologista então residente 
na cidade de Itanhaém, litoral do estado de São Pau

lo , contra as leis municipais de números 989 e 990, 
que permitiam a construção de prédios de até 15 an
dares em vias não dotadas de rede de esgoto ou na 
orla marítima. O caso envolvia um edifício defrente 
para uma praía, e 0 magistrado julgou a ação proce
dente, nãoppenas por reconhecer falha no processo 
legislativo, como por atentar contra a saúde e o lazer 
da população. A sentença monocrática foi reforma
da pelo Tribunal de Justiça paulista.13

5.2 O ju d ic iá r io  nos anos 1980 e 1990
Nos anos 1980, promulgada a Lei 7.437/85, que 

trata da Ação Civil Pública, começou o Judiciário a 11

11TJSP, HC 44.710, Câmaras Crim inais Conjuntas, Piracicaba, rei. 
Hyldebrando Dantas de Freitas, j. 29.03.1955, em Revista dos 
Tribunaisv. 238, p. 72.

" Justiça Estadual, SP, proc. 1.700/73, 2° Cartório, comarca de 
itanhaém, j. 15.05.1974.

’5 TJSP, Ap. Cívei 237.209, y  Câmara Civil, rei. des. T.omaz Rodri
gues, j. 07.11.1974.



100 (ustitia, São Paulo. 65 (198), ian./jun. 2008

receber as- primeiras ações coletivas. Mas os juizes 
reagiam com timidez, porque não estavam prepara
dos para ações do direito ambiental. Criou-se um 
impasse entre o Ministério Público, que se organi
zava e se especializava em bem-sucedidas Promoto- 
rias do Meio Ambiente, e osjuízes, que, além de não 
terem competência exclusiva, sequer haviam estu
dado a matéria na Faculdade de Direito.

Nos anos 1990, iniciou-se a mudança. Por 
exemplo, em 03.01.1992, 0 Tribunal Regional Fede
ra! da 3a. Região (SP) ordenou que um boto cor-de- 
rosa que se achava em um aquário em um centro 
comercial fosse devolvido ao seu habitat natural, Rio 
Formoso, Amazonas.14 A decisão colegiada, de for
ma inédita, privilegiou 0 espécime da fauna aquáti
ca em desfavor do Homem. Com isso, afastou-se a 
idéia antropocêntrica de que o Homem tudo pode, e 
a natureza está para lhe servir.

Em 20,05.1996, 0 Superior Tribunal de Justiça 
reconheceu o direito de uma associação de bairro 
propor ação civil pública, mesmo não tendoentreas 
suas finalidades a proteção do meio ambiente.15 Essa' 
decisão colegiada pode parecer de pouca complexi
dade. Mas é preciso ver que a legitimidade é a grande 
barreira de acesso à Justiça na maioria dos países. 
Assim, se o Judiciário tiver uma visão restritiva, menor 
será o seu conhecimento dos casos e, consequente
mente, ò número de julgamentos. Portanto, interpre
tando de forma ampla a legitimidade de uma ONG 
não-ambiental, o STJ abriu espaço para que outras 
situações assemelhadas pudessem ingressar em 
juízo.

O Tribünal Regional Federal da 1a Região (DF), 
em 25.03.1996, condenou 0 proprietário de um 
curtume que lançava os dejetos no rio Parnaíba a 
cum prir um ano de reclusão. Essa decisão foi 
marcante porque afastou a antiga tese de que não 
se polui o que já está poluído, tese esta que serviu 
para absolver e gerar impunidade de infratores por

54 TRF 3a R., proc. 2005.93.90, rei. ju íza  Lúcia Figueiredo, j. 
■ 03.01.1992.

15 STJ, REsp. 31.150/SP, 2a T„ rei. m inistro Ari Pargendíer, j.
20.05.1996.

mais detrês décadas, causando grande malefício ao 
meio ambiente.16

Em 30.04.1998, 0 Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, relator desembargador Vlad-imir 
Giacomuzzi, condenou a um ano de reclusão 0 pre
feito do município de Rolante, que lançava lixo em 
nascente de rio, mesmo estando embargada a ação 
administrativa,17 O julgamento, por maioria de vo
tos, abandonou a cômoda posição complacente em 
relação aos agentes políticos e fez prevalecer a pro- 
teção.ao meio ambiente. O chefe do Executivo teve 
sua pena suhstituída .por prestação de serviços em 
um dos parques da cidade. /

5.3 O Ju d ic iá rio  nos anos 20 0 0
A partir de 2000, õ número de ações penais 

aumentou consideravelmente. Para tanto, contribuiu 
a existência da Lei 9.605/98, específica para crimes 
ambientais. Referido diploma promoveu a especia
lização de delegacias de Polícia Civil, batalhões de 
Polícia Ambiental (dentro da Polícia Militar), estudos 
universitários, livros, conscientização dos empresários, 
enfim, significou uma autêntica mudança de mentali
dade. Tal lei, entre outras coisas, responsabiliza crim i-. 
nalmente a pessoa jurídica. OTribunal Regional Federal 
da 4a Região proferiu a primeira condenação da Amé
rica Latina. Eis a ementa do importante acórdão:

1. Segundo entendimento doutrinário e ju 
risprudência! predominante, a Constituição 
Federal (art, 225, § 3°) bem corriô a lei n° 9.605/ 
98 (art. 3°) inovaram o ordenamento penal 
pátrio, tornando possível a responsabiliza
ção criminal da pessoa jurídica. 2. Nos termos 
doart. 563 do CPP, nenhum ato será declarado 
nulo, se dele não resultar prejuízo à defesa [pas 
de nullité sans grief). 3. Na hipótese em tela,

* restou evidenciada a prática de extrair mine
rais sem autorização do DNPM, nem licença

16 TRF i a R„ proc. 95.01.11586-0/PI, rei. ju iz  Tourinho Neto, j. 
25.03.1996.

’7TJRS, proc. 695.950, Comarca de Rolante, 4a Câm. Crim., rei. des. 
V ladim irG iacom uzzU . 30.04.1998. *

marítima, proteção a imóveis tombados, enfim, os
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ambiental da FATMA, impedindo a regenera
ção da vegetação nativa do local. 4. Apelo des
provido.18 .

Atualmente, os casos de microcriminalidade 
(p. ex., a morte de uma capivara), onde a pena máxi
ma é de-dois anos de prisão, resolvem-se através da. 
transação, rios Juizados Especiais. Os casos em que a 
pena mínima é de um ano de reclusão podem ser 
objeto de suspensão do processo. Nas duas hipóte
ses, 0 infrator deve aceitar medidas de recuperação 
do dano ambientai ou, se isso reve|ar-se impossível, 
praticar medidas compensatórias. Os processos crimi- 
naisficam reservados apenas para casos mais graves e, 
em hipóteses extremas, têm se mantido inclusive os 
acusados presos. Nesse sentido, precedente do Tri
bunal Regional Federal da 4a Região:

1. Hã diversas provas da existência dos delitos 
contra a fauna e de formação de quadrilha, 
dentre os quais podem-se destacar a transcri
ção das interceptações telefônicas e os diversos 
animais apreendidos em poder dos suspeitos-
2. Nos termos do artigo 312, in fine, do Código 
de Processo Penal, basta-um mínimo de ele
mentos indicativos do autor do ilícito, sendo 
desnecessária a mesma certeza exigida para a 
prolação do decreto conderiatório. 3. As 
degravações das ligações interceptadas reve
lam que a paciente integrava a cadeia eíitiva 
em questão. 4. No caso subjudice, as evidên-, 
cias apontam que a custódia ante tempus da 
investigada se faz necessária para garantia da 
ordem pública, uma vez que, caso solta, irá 
dispor de todo 0 aparato para retomar seus 
negócios ilícitos, contribuindo ha reestrutu
ração do grupo.19

Na esfera civil, são milhares de ações envol
vendo aterros sanitários, desmatamentos, poluição

mais variados temas. O Superior Tribuna! de Justiça 
: pacificou sua jurisprudência, no sentido da obrigato

riedade dos proprietários de área rural de manterem 
a área de preservação permanente (20 %  do imóvel 
nas.regiões Sul/Sudeste), inclusive quando a tiverem 
comprado desmatada. Cita-se, apenas a título de 
exemplo, um dos muitos acórdãos existentes sobre 
o tema:

A lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários 
rurais ainda que não sejam eles os responsáveis 
por eventuais desmatamentos anteriores. Na 
verdade, a referida norma referendou o próprio 
código florestal (lei 4771/65) que estabelecia uma 
limitação administrativa às propriedades rurais, 
obrigando os seus proprietários á instituírem 
áreas de reservas legais, de no mínimo 20 %  
de cada propriedade, em proí de interesses 

■ coletivos.20

Outra relevante decisão-do Superior Tribunal 
de Justiça deu-se na interpretação do artigo 13 da Lei 
da Ação Civil Pública, que impõe ao causador do dano 
0 dever de recuperar 0 meio ambiente ou arcar com 
uma indenização. A Corte Superior, em uma inter
pretação da matéria sob a ótica sistemática, a partir 
dos princípios consagrados na Constituição Fede
ral, decidiu que: ;

3. É por isso que, na interpretação do art. 30 da 
lei 7.347/85 ("a ação civil pública poderá ter 
por objeto condenação em dinheiro ou 0 cum
primento de obrigação de fazer ou nãofazer”), 
a conjunção “ou” deve ser considerada com 0 
sentido de edição (permitindo, com a cumula- 
ção dos pedidos, a tutela integral do meio am
biente) e não a alternativa excludente (o que 
tornaria a ação civil pública instrumento ina
dequado a seus fins). É conclusão imposta, 
outrossim, por interpretação sistemática do

’8TRF4a R.,ACR200i.72.o4.oo2225-o/sC8aTurma, rei. des. federal ..................... ..................... .
Pinheiro de Castro, j. 06.08.2003. 7 “ STJ, Emb. Dec.em Ag. Regimental no RESP255.i70/SP,iaTurma,

19 TRF 4a R„ HC 2005.04.01.046463-1/RS, 8a Turma, rei. des. fede- rei. min. Luiz Fux, j. 01.04.2003, em Revista de Direito Ambiental
ral Pinheiro de Castro, j. 18.01.2006. . ... v. 37, p. 278.
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art. 21 da mesma iei, combinado com o art. 83 
do código de defesa do consumidor ("art. 83. 
para a defesa dos direitos e interesses prote
gidos por este código são admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiciar sua 
adequação e efetiva tutela.”) e, ainda, pelo art. 
25 da lei 8.625/1993, segundo 0 qual incumbe 
ao ministério público “iv -  promover 0 inqué
rito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
a) para a proteção, preservação e reparação 
dos danos causados ao meio ambiente

Outro aspecto que só agora chega aos tribunais 
é o do dano am bientai individuai. Na verdade, 
preocupamo-nos muito com a tutela coletiva, mas nos 
olvidamos que, junto, existem pessoas que, individu
almente, sofrem danos patrimoniais e morais. O Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu 
as primeiras decisões a respeito do assunto, julgando 
recursos de apelação decorrentes de desastre ecológi
co ocorrido em 18.01.2000, quando 1 milhão e 300 mil 
litros de óleo cru provenientes da Refinaria Duque de 
Caxias foram despejados na baía de Guanabara, Rio de 
Janeiro. O fato gerou contaminação da água, com pre
juízo à fauna e aos manguezais, afetando, ainda, a 
pesca e o turismo. Foram propostas inúmeras ações 
contra a Petrobras S.A. Os casos estão relatados em 
estudo específico sobre 0 tema22, e a orientação dos 
julgados foi, basicamente, no sentido de que: a) a res
ponsabilidade, no caso de danos individuais, é objeti
va (TJRJ, AC 2002.001.16035, rei. des. Luiz Roldão de 
Freitas Gomes, j. 1.10.2002); b) há direito a indeniza
ção, mas o autor deve provar o prejuízo (TJRJ, AC 
2002.001.25165,15a. CC, rei. des. Fernando Campos 
Cabral, j. 26.2.2003; c)aoautorcabe provaro prejuízo e 
0 seu exato valor, sob pena de improcedència (TJRJ, AC 
2002.001.23682, 3a. CC, rei. des. Antonio F. Duarte, j. 
25.02.2003); e d) o dano moral não foi reconhecido 
(TJRJ, AC 2002.001.09351, 8a. CC, rei. des. Letícia F. Sar
das, j. 17.12.2002).

Na linha do desenvolvimento sustentável, 
decisão da maior importância foi proferida pela Justi

ça Federal de primeira instância, Subseção Judiciária de 
Marília, SP. O caso envolvia a indústria de cerveja que, 
no Brasil, é das mais promissoras. Apenas para que se 
tenha uma idéia, nosso país é 0 quarto consumidor 
de cerveja do mundo, com 8,45 bilhões de litros por 
anos, Pois bem, 0 que buscava 0 meio produtor era 
conseguir autorização do Ministério da Agricultura 
para que 0 líquido pudesse ser em balado em 
polietilenotereftalato (PET). Essas garrafas, sabida
mente, não se dissolvem em prazo inferior a cem 
anos. O dano ambiental era previsível e de fortes 
conseqüências negativas. Atendendo a pedido do 
Ministério Público Federai, 0 magistrado concedeu 
antecipação de tutela para que a autoridade admi
nistrativa condicionasse a permissão à apresenta
ção de licenciamento ambienta! junto ao Ibama, e 
que este condicionasse a emissão da licença à ado
ção de medidas eficazes estabelecidas em Estudo de 
Impacto Ambiental. A medida judicial, confirmada 

- em grau de recurso de agravo de instrumento, estabe
lecia que, em caso de descumprimento, seria imposta 
muita de R$ 100.000,00 por registro ou licença ambi
ental expedidos.23.

6 Efetiv id ad e e d e fic iê n c ia s  do Ju d ic iá rio  
O Poder Judiciário brasileiro situa-se em boa po

sição no trato da questão ambiental. Boas iniciativas e 
resultados positivos devem ser divulgados, reconhe
cidos e valorizados. As deficiências também devem 
ser apontadas. Não para ressaltar omissões ou ações 
negativas, mas sim para orientar no sentido de que 
sejam evitadas ou corrigidas. Para construir, aprimo
rar, isso sim.

6.1 Form ação dos ju iz e s
A par dos julgamentos, 0 Judiciário também 

tem cuidado da formação de seus juizes. É pacífico, 
atualmente, que ojuiz não pode ser apenas um téc
nico do Direito, mas sim uma pessoa com visão 
humanista e interdisciplinar. E como bem observa 
Suzana Camargo Gomes:

2,'STJ, RESP605.323/MG, 1aTurma,relator p/acócdão ministroTeori 25 Justiça Federal, proc. 20-02.61.11.001467-2, M arília, SP, ju iz  , 
Zavascki, j. 18.08.2005. federal Alexandre Sormani, em 31.12.2003, em Revista de Direito

22 FREITAS, 2005, pp, 591-601. Ambiental v. 31, p. 375.
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[...] justamente a Escola da Magistratura pode 
ensejar essa visão mais ampla, não se restrin
gindo somente aos enfoques técn icos da Dog
mática Jurídica, mas percorrendo os caminhos 
da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica, 
da Psicologia Judiciária, da Hermenêutica J u -. 
rídica, da Metodologia Científica, da Ética, até 
atingir o desiderato maior que é 0 da forma
ção completa do juiz, fornecendo-lhe maiores 
instrumentos para 0 desenvolvimento da arte. 
de julgar (GOMES, 2007, p. 187).

Pois bem, dentro da formação gerai do magis
trado, sem dúvida alguma, assume especial relevância 
a capacitação em direito ambiental. Não será demais 
lembrar as palavras de Osny Duarte Pereira, em 1950':

a continuação do silêncio nacional, por mais 
de cem anos, nesta matéria, trará, como con
sequência irremovível o desaparecimento dos 
demais quadros do direito, por inúteis. Para 
que estudar Direito civil, comercial, penal, ju 
diciário, etc. às margens do Saara? Este será o 
destino do Brasil, se continuarmos de braços 

■ cruzados, nesse período, nãotenhamos dúvi
das (PEREIRA, 1950, p. 15Ô);

Aquelas proféticas palavras revelam-se mais 
atuais do que nunca, cinco décadas depois.-

Se a conclusão da necessidade do estudo do 
direito ambiental é hoje tranqüila, o primeiro passo, 
como já foi afirmado, foi exigir a matéria nos concur
sos públicos de ingresso na magistratura. Com efei
to, 0 que era usual no âmbito do Ministério Público, 
que em todos os estados já colocava 0 direito ambi
ental como matéria de seus concursos, no Judiciário 
ainda era ignorado. Nos Tribunais Federais e na mai
oria dos Tribunais Estaduais isso podia ser feito atra
vés de alteração dos regimentos internos, ou mesmo 
em resoluções que disciplinam os certames. Essa atri
buição condiz com a autonomia administrativa que 
goza 0 Poder Judiciário (CF, art. 99).

O primeiro órgão do Poder Judiciário a incluir 
,a matéria nos certames foi 0 Tribunal de Justiça de

Rondônia. Na esfera federal, foi 0 Tribunal Regional 
•Federal da 4a Região. A partir de 2008, por força de 
resoluções da Escola Nacional de Formação e Aper
feiçoamento de Magistrados (Enfam), criada pela 
Emenda Constitucional 02, de 2005, e que atua junto 
ao Superior Tribunal de Justiça, todos os concursos 
para ingresso na carreira de juiz substituto, federal 
ou estadual, bem como cursos de formação, terão 0 
direito ambiental como matéria obrigatória.

Em suma, é preciso dar aojuiz a formação ne
cessária para bem compreendera complexidade e a 
dimensão de uma causa ambiental, cujos efeitos, por 
vezes, se farão sentir muitos anos depois. Por isso 
mesmo, são oportunas as palavras de Vera Lúcia 
Souza Jucovsky, ao lembrar que;

o juiz, em verdade, raramente atua de forma 
totaímente neutra ou isenta, no julgamento 
da ação ambiental, eis que ele está integrado 
no local onde vive e, também, no mundo glo
balizado, a tal ponto que, dependendo da ori
entação que adotar, similarmente a outras 
pessoas, poderá ser vítima individual dos efei
tos negativos de sua decisão ju d ic ia l 
(JUCOVSKY, 2005, p. 578)..

O papel do magistrado nas ações ambientais 
pode ser encontrado ema rtigos de Sydney Sanches24, 
Vladimir Passos de Freitas25 e José Renato Nalini.26

No âmbito internacional, d Programa das Na
ções Unidas para 0 Meio Ambiente (Pnuma) realizou, 
em 2002, 0 Congresso de Joanesburgo, África do 
Sul, que teve em paralelo um Simpósio Mundial de 
Juizes, com cerca de 120 magistrados de países di
versos. Dele resultou uma declaração de Princípios 
sobre o papel do Direito no desenvolvimento sus
tentável. Além dessa iniciativa, promove 0 Pnuma 
publicações de doutrina e jurisprudência e, mais re
centemente, uni M anual de direito ambiental para 
juizes da common lawe da civil law, com preceden
tes de diversos países. Ainda na área internacional,

24SANCHES, 1988, p.19.
25 FREITAS, 1990, p. 29.
26 NALINI,1998.
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a União Mundial para a Conservação da Natureza 
(IUCN) promoveu em Bangcoc, Tailândia, em setem
bro de 2004, um encontro de juizes e membros do 
Ministério Público, para estudos e troca de experi
ências na área do direito ambiental. Além disso, a 
Comissão de Direito Ambiental conta com 0 Grupo 
J.udiciário, que tem por meta promover a efetivida
de da Justiça ambiental.

6.2 A especialização de varas, câmaras e turmas 
O conhecimento cientifico compartimeiítado 

nem sempre é visto com bons olhos. Sob uma abor
dagem crítica, pode-se afirmar que limita a visão de 
conjunto e confina 0 saber. Todavia, no modelo 
de civilização ocidental, no qual estamos inseridos, 
a especialização acabou tornando-se necessária em 
todas as atividades. E 0 Judiciário não escapa à regra 
geral.

Uma ação ambiental, seja de natureza admi
nistrativa, civil ou penai, acaba sendo solucionada, 
regra geral, por um ju iz federal ou um ju iz de direito 
que tem sob sua responsabilidade.uma grande di
versidade de processos e que, regra geral, não teve 
aulas de direito ambiental no seu curso de gradua
ção. A questão que lhe é submetida a julgamento 
traz consigo temas novos, leis e atos administrati
vos pouco conhecidos e nem sempre expostos com 
0 esmero técnico desejado. Sêm a menor sombra de 
dúvida, a especialização constitui a melhor via para 
que haja eficiência e ganho na qualidade. Não só 
juizes mas também funcionários expertos na maté
ria encaminham a solução com maior apuro técnico 
e em menos tempo. O Brasil conta com varas especi- 

. alizadas. Mas, é preciso que se diga, em número qua
se inexpressivo.

A primeira iniciativa nessa área é de maio de 
1797, quando Baltazar da Silva Lisboa foi nomeado 
para os cargos de ouvidor e ju iz conservador das 
matas da comarca de ilhéus, Bahia. Segundo José 
Augusto Pádua, . . .

Baltazar chegou à região com grande disposi
ção intelectual e política. Realizou importantes 
estudos de mapeamento geográfico e inventário 
florístico da mata atlântica regional; também 
produziu um lúcido diagnóstico sobre os pro

blemas econômicos, sociais e ambientais da 
região, que encontrou sua expressão mais 
completa na “Memória Topográfica e Econô
mica da Comarca dos Ilhéus", publicada pela 
Academia das Ciências de Lisboa em 1825, ape
sar de sua prim eira versão datar de 1799 
(PÁDUA, op. cit, p. 102.).

No entanto, as propostas do juiz Baltazar nó 
sentido de realizar cortes de árvores de maneira mais 
cuidadosa e de estabelecer viveiros e plantação de 
árvores nas margens das fazendas e nas terras 
devolutas não foram berrçrecebidas pela sociedade 
local. Assim, muito embora ele tenha permanecido 
no cargo até 1818, suas funções foram reduzidas a 
tarefas burocráticas.

.• Em tempo recente,, sem que se tenha notícia 
de qualquer outra iniciativa semelhante à da comarca 
de Ilhéus, a iniciativa foi do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso que, em 1997, implantou o Juizado 
Volante Ambiental, que atua em Cuiabá, capital do 
estado, e cidades mais próximas, com grande suces
so. Pouco tempo depois, no mesmo ano de 1997, 0 

■ Tribunal de Justiça do Amazonas criou, através da 
Resolução 05, de 25 de julho, a Vara Especializada ' 
do Meio Ambiente e de Questões Agrárias, que in
clui, também, um Juizado Volante Ambiental. O ju iz 
Adalberto Carim Antônio, titular da vara, com entusi
asmo converteu a experiência em sucesso, inclusive 
escrevendo sobre o tema.37-.

. A Justiça Federal conta com três varas semi-es- 
pecializadas em direito ambiental e agrário, criadas 
peloTribunal Regional Federal da 4a Região, todas nas 
três capitais do Sul do país, ou seja, em Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). Implantadas 
no ano de 2005, não foram exclusivamente ambi
entais porque o movimentoforense não justificava. 
Assim, ficaram com matéria agrária e ainda com uma 
competência residual em processos cíveis. Todavia,
0 aumento de processos de natureza am biental,fru
to do próprio sucesso das varas, leva a crer que, em 
breve tempo, elas se tornarão exclusivamente varas 
ambientais. As três varas federais sobressaem-se
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2' ANTÔNIO, 2004, pp. 11-23.
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pelo preparo de seus juizes, pelas decisões bem fun
damentadas, julgamentos mais céleres e, acima de 
tudo, pela segurança jurídica que dão às partes, ou- 
trora sujeitas a julgamentos que variavam de um 
para outro juízo.

Na segunda instância, a iniciativa pioneira foi 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que semi- 
espécializou a sua 4a Câmara Criminal nojulgamento 
dos recursos relacionados a crimes ambientais. O re- 
suitadofoi que a referida Corte Estadual éa que mais 
julga, possuindo o maior número de precedentes so
bre a matéria. E mais, os julgamentos são tecnica
mente bem fundamentados, com 0 conhecimento da 
matéria que só tem quem se especializa.

A segunda experiência é do Tribunal de Justi
ça do Estado de São Paulo que, em 2006, por pro
posta.do des. Jacobina Rabello, instalou a Câmara 
Especial de Direito Ambiental. Composta por cinco 
desembargadores afeiçoados à matéria, a referida 
câmara julga recursos relacionados a ações ambien
tais de natureza cível. A uniformização dos julgados 
e a melhor qualidade'técnica das decisões são os 
resultados que já despontaram. Espera-se que, no 
futuro, tal câmara assuma 0 julgamento dos crimes 
ambientais que, por serem estreitamente ligados às 
ações civis e administrativas, não devem ficar sujei
tos a desembargadores de outras câmaras.

6.3 E statísticas
As estatísticas são pouco desenvolvidas no 

Poder Judiciário brasileiro. Com efeito, desconhece-se 
o que se passa além da mera distribuição e arquiva
mento de processos, número de audiências e outros 
dados óbvios. Faltam elementos que distingam os 
tipos de ações e que, com isso, possam colaborar 
para 0 próprio aprimoramento do Poder Judiciário. 
Assim, em matéria de ações de natureza ambiental, 
dificilmente se acharão dados para saber seu volu
me, percentual de ações precedentes, valores reco
lhidos em juízo a título de multas administrativas 
ambientais, valores recolhidos ao Fundo de Direitos 
Difusos por força de decisão judicial em Ação Civil 
Pública e outros dados pertinentes.

A coleta detais informações seria importante 
não apenas para avaliar a eficiência do Judiciário na 
área, mas também para que se visualizassem os pon

tos de ineficiência que, a partir da identificação, po
deríam ser combatidos. Espera-se, contudo, que nos 
próximos anos a atividade venha a ser desenvolvi
da, inclusive com a nomeação de profissionais for
mados em Faculdades de Estatística para exercerem 
suas funçõès nos tribunais.

7 Os trib unais na sua atividade adm inistrativa 
e 0 m eio am biente

O poder público tem que defender 0 meio 
ambiente e preservá-lo para âsfuturas gerações, por 
dever constitucional (art. 225, caput). No entanto, só 
por exceção os tribunais adotam políticas .públicas 
de proteção ambiental. Essa afirmativa pode surpre
ender porque, na verdade, dela nem se cogita. Aliás, 
essa é, da mesma forma, a conduta que prevalece 
nos órgãos do Poder Executivo e no Legislativo, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal, muitoembo- 
ra 0 Ministério do Meio Ambiente tenha editado in
teressante guia de conduta para a administração 
pública.38

Para falarmos apenas do Poder Judiciário, bas
ta observar que os tribunais possuem orçamentos 
significativos e que neles trabalham, porvezes,mais 
de mil pessoas. Assim sucede, por exemplo, nos Tri
bunais de Justiça dos grandes estados e na maioria 
dos Tribunais Regionais Federais. Nos.TRFs (possi
velmente à exceção da 5a Região, que é menor) tra
balham diariamente, entre magistrados, servidores, 
estagiários e terceirizados39, mais de 1.200 pessoas. 
O mesmo, certamente, deve ocorrer nos Tribunais 
de Justiça dos grandes estados, como São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Gran
de do Sul e Paraná. Na Justiça do estado de São Pau
lo, afirma-se que nos cartórios judiciais de primeira 
instância trabalham mais de 60.000 pessoas. So
mem-se os quase cem tribunais do país e as milhares 
de comarcas e juízos existentes em todos os ramos 
do Poder Judiciário e se calculem os gastos‘de luz, 
água, papel e outros tantos. * 25
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28Ministério do Meio Ambiente, 2001.
25 Pessoal encarregado dos serviços mais simpies, contratados por 

empresas particulares e sem vínculo com o poder público.



106 fustitia, São Paulo, 65

Em estudo pioneiro sobre a matéria, Maria das 
Graças Orsatto Prestes, narrando a experiência do 
Tribunal Regional Federal da 4a Região, onde se pro
movem medidas de preservação ambiental, assina
lou que:

[...] desde a implementação do Programa de 
Reciclagem de Materiais, em outubro de 2000,
0 Tribunal contribuiu para a defesa do meio 
ambiente, com a preservação de no mínimo 
3.357,00 (três mil, trezentos e cinqüenta e sete) 
árvores, e com a economia de 14.955 kl (catòr- 
ze mil, novecentos e cinqüenta e cinco quilo- 
litros) de água e 381 M W /h (trezentos e oiten
ta e um megawatts/hora) de energia elétrica, 
aproximadamente (PRESTES, 2007, p. 311).

O Tribunal Superior Eleitoral revela louvável 
preocupação com 0 assunto30 31, 0 que acaba se refle
tindo nos Tribunais Regionais Eleitorais, vários de
les com boas práticas na área. O Conselho Nacional 
de Justiça, dentro de sua competência de condutor 
da política nacional do Poder Judiciário, editou re- 

. comendação aos tribunais brasileiros para a toma
da de medidas de boa gestão ambiental.3'

É imprescindível -  não apenas oportuno - que 
ós tribunais brasileiros, valendo-se da autonomia 
administrativa que lhes reserva a Constituição Fe
deral (art. 99), tomem medidas de economia dos re
cursos naturais, não apenas pelo bem que estarão 
fazendo em prol do meio ambiente, como, ainda, 
pela economia de dinheiro público. Entre outras coisas, 
é recomendável: a) adquirir papel nâo-clorado para 

. uso nos processos; b) adquirir.impressoras que uti
lizem 0 verso das folhas, reduzindo 0 seu pso à me
tade; c) construir fóruns com local para captação de 
água de chuvas; d) controle do gasto de luz, através 
de orientação a todos que trabalham no local; e) 
destino adequado às lâmpadas de mercúrio; f) colo
cação de recipientes de lixo seletivo, dotados de co

30Tribunal Superior Eleitoral: www.tse.gov.br. Acesso em: 3. set. 
2008.

31 Conselho Nacional de Justiça: www.cnj.gov.br. Acesso em: 3. set. 
2008.

res e avisos específicos; g) eliminação, até onde possí
vel, de requerimentos, ofícios, precatórias em papel 
impresso, optando pelo uso de mensagens eletrôni- . 
cas; h) aquisição de veículos movidos a álcool, e não 
a gasolina; .i) colocação de cláusulas em processos 
de licitação, privilegiando concorrentes que adotem 
práticas protetoras do meio ambiente; j) incentivar 
o transporte solidário entre os seus servidores.

. ’ • -x

C o n clu sõ e s
,1) O Poder Judiciáriodo Brasil acompanha, aten

to, os graves problemas ambientais que afligem a 
Humanidade e, nos seus julgamentos; vem demons
trando uma-sensibilidade crescente;

2) Nas iniciativas de implementação de medi
das que favoreçam a divulgação de conhecimentos 
e a celeridade nos julgamentos, o Poder Judiciário 
tem atuado de maneira razoável;

• 3) Na atividade administrativa de proteção ao 
meio ambiente, como poder público que é, 0 Poder 
Judiciário tem sido, regra geral, omisso.,

Freitas, V. P. de. Judicial Power and environmental 
iaw in Brazil. Revista Justitia (São Paulo), v. 198, p. 
95-107 /  jan/jun. 2008

• ÂB5TRACT: The present article analyzes how the 
B razilian  Jud icial Power acts tow ards the 
environmental issues before it. it begins with an 
introduction about the Judicial Power, and then 
moves to the Brazilian environmental legislation 
and the initiative of these actions. In these topics, 
the subject is anaiyzed before the existence of an 
environmental awareness, but by means of norms 
and actions that had infiuence on the environment. 
Afterwards, the article deals with the competence, 
issue that arises many doubts, and the role of the 
Judiciary in the past decades. The effectiveness, 
which is the great'challenge, is presented next, 
together with judges’ capacity building. Finaily, 
the specialization of environmental courts and 
tribunais, the problem ofthe lack of statistics and 
the ad m in istra tive  m anagem ent of courts 
regarding the environment. The article ends with 
conclusions about ail the mentioned points.

(198), jan./jun. 2008 _  ____________________ i 07Interesses Difusos e Coletivos / Diffuse Interests and Rights

■> KEYWGRDS: Evolution of environm ental Iaw. 
Effectiveness of environmental norms. Judiciary 
and environm ent. Environm ental decisions. 
Judges’ capacity building in environmental Iaw. 
Statistics. Specialization of environmental courts 
and tribunais.
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: Direitos Humanos emHannah Ârendí - Considerações sobre as 
Fontes Materials da Declaração Universal de 1948

60 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos / 60™ Anniversary of the Universal Declaration oíHuman Rights I I 1

SUMÁRIO: Introdução - Ò significado da Decla
ração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o 
seu elo com a Constituição de 1988.1 A reflexão de 
Hannah Arendt sobre os Direitos Humanos como 
uma fonte materiai da Declaração Universal. A dis
sociação entre os Direitos Humanos.e os Direitos 
dos Povos. Os direitos humanos como um cons
truído da convivência coletiva. O direito a ter di
reitos e a exigência da tutela internacional. 2 O 
genocídio como um crime contra a Humanidade' 
-  a contribuição de Hannah Arendt para a funda
mentação da sua repressão penal. Conclusão: Ele
mentos que sustentam a praxis de vários direitos 
humanos, consagrados na Constituição de 1988, 
que promanam da obra de Hannah Arendt. Refe
rências bibliográficas.

« RESUMO: A Declaração Universal dos Direitos Hu
manos de 1948 afirmou, pela primeira vez em es
cala planetária, o pape! dos Direitos Humanos na 
convivência coletiva. É um evento inaugurai repre
sentativo de uma nova concepção da vida interna
cional. Entre as suas fontes materiais cabe destacar 
a grande reflexão de Hannah Arendt sobre a im 
portância da internacionalização dos direitos hu
manos em função da ruptura histórica trazida pelo 
totalitarismo. Essa ruptura colocou na agenda ju r í
dica o significado de uma tuteia universai do direi
to a ter direitos, que se desdobrou em aspirações 
normativas da sociedade internacional no campo 
dos Direitos Humanos.

o PALÃVRÂS-CHÂVE: Internacionalização dos di
reitos humanos. Hannah Arendt. O direito a ter 
direitos.

Introdução - O significado da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948 e o seu elo com a 
Constituição de 1988

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adotada e proclamada pela Assembléia Geral da

Celso LAFER

ONU em 10 de dezembro de 1948, afirmou peia pri
meira vez, em escala planetária, 0 papel dos Direitos 
Humanos na convivência coletiva. Pode ser, assim, 

.... considerada um evento inaugural de uma nova con
cepção da vida internacional, ao apontar para uma 
comunidade internacional não só de Estados igual
mente soberanos, mas de indivíduos livres e iguais. 
Representa um evento que guarda semelhança do 
que foi, a seu tempo, como disse Norberto Bobbio, 
com 0 início da era dos direitos, no século XVIil, a 
passagem do dever dos súditos para os direitos dos 
cidadãos (BOBBIO, 2004, p. 114). Na análise das fon
tes materiais que explicam a gênese da Declaração 
Universal, é muito significativa a contribuição da 
reflexão de Hannah Arendt (LAFER, 2008, pp. 297- 
308). Daí a escolha do tema deste texto, que se inse
re no âmbito das comemorações dos 60 anos da 
Declaração Universal, que este número de Justitia 
se propôs celebrar.

Justitia também celebra, neste número, os 20 
anos da Constituição Federal Brasileira. A Constitui
ção de 1988 tem uma vincuiação com a Declaração 
Universai por força do seu art. 4, pois, em consonân
cia com a presença de princípios nos seus dispositi
vos, constitucíonaiízou, neste artigo, os princípios 
que devem reger as relações internacionais do país. 
Esses princípios são muito abrangentes. Ratíone 
materiae, vão signifícativamente além da própria 
tradição constitucional republicana que, na esteira 
da visão doutrinária de Kant,.identifica uma voca
ção pacífica em regimes republicanos. Foi nessa li
nha que a Constituição de 1891 afirmou a proibição 
da guerra de conquista e 0 estímulo à arbitragem -  
normas que subseqüentemente encontraram gua
rida em dispositivos das Constituições de 1934, de 
1946 e de 1967,

' Professor titular da Faculdade de Direito da USP.



Ao constitucionalizar princípios das relações 
internacionais, o art. 4 é representativo da abertura 
ao mundo inerente a um regime democrático -  que 
foi a idéia da obra a realizar da Constituição de 1988, 
para evocar uma formulação de Hauriou (1967, pp. 
14-15). Aponta para a complementaridade entre 0 Di
reito Internacional Público e 0 Direito Constitucional 
como uma característica do Estado democrático de 
Direito, ao indicar a irradiação, no plano do Direito 
Público Interno, de conceitos elaborados no âmbito 
do Direito das Gentes.

No art. 4, a clara nota identificadora da passa
gem do regime autoritário para 0 Estado democráti
co de Direito é 0 princípio que assevera a prevalência 
dos direitos humanos (art. 4, II) como diretriz da con
duta da política externa do país. Esse princípio afirma 
uma visão do mundo -  que permeia-a Constituição 
de 1988 -  na qual o exercício do poder não pode 
limitar-se à perspectiva’ da “razão de Estado" dos 
governantes, mas deve incorporar a perspectiva da 
cidadania. Nesse sentido, o princípio está em con
sonância com a passagem, para continuar com' 
Bobbio, também no piano internacional, da perspec
tiva ex parte principis para a perspectiva ex parte 
civium, afirmada pela Declaração Universal. Esta, 
como observei e a seguir exporei, tem na análise de 
Hannah Arendt elementos de grande relevância para 
a análise de spas fontes materiais. Daí, expiicitamen- 
te em função do art. 4, II, a conexão do meu texto 
com as celebrações dos 20 anos da Constituição de 
1988 (LAFER, 2005, pp. 11-29). 1

1 Â reflexão de Hannah Arendt sobre os D irei
tos Humanos como uma fonte m aterial da 
Declaração Universal. A dissociação entre os 
Direitos Humanos e os Direitos dos Povos. 
Os direitos hum anos como um construído 
da convivência coletiva. O direito a ter d i
reitos e a exigência da tutela internacional.

“O próprio pensamento emerge dos inciden
tes da experiência viva e a eles deve permanecer liga
do pois são os únicos pontos de apoio para se obter 
orientação”, afirma Hannah Arendt em “Entre 0 Pas
sado e 0 Futuro", livro que recolhe ensaios que eia 
qualificou como exercícios do pensamento político 
(ARENDT, 1972, p. 41). Coerentemente, as suas refle-
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xões sobre direitos humanos'partem desse pressu
posto sobre 0 valor epistemológico da expèriêhcía. 
Com efeito, foi a sua experiência de refugiada e 
apátrida que a levou a “parar para pensar”, em seu 
grande livro "Origens do Totalitarismo”, o significa
do da situação daqueles cuja situação "angustiante 
não resulta do fato de não serem iguais-perante a lei, 
mas de não existirem mais leis para eles" (ARENDT, 
1989. p. 329).

O drama dessa condição provém da dissociação 
entre os Direitos Humanos e os Direitos dos Povos, 
que ocorreu historicamente no pós-Primeira Guerra 
Mundial e comprometeu a concepção da Revolução 
Francesa. Essa dissociação resultou do surgimento, 
em larga escala, dos deslocados no mundo, os dis~ 
placed people - minorias nacionais, refugiados e 
apátridas - ,  que se viram expulsos da trindade Povo- 
Estado-Território. Os displaced people, ao se verem 
destituídos, com a perda efetiva da cidadania, dos 
benefícios da legalidade, não puderam valer-se dos 
direitos humanos. Ademais, não encontrando lugar 
-  qualquer lugar -  num mundo como 0 do século 
XX, inteiramente organizado e ocupado politica
mente, tornaram-se supérfluos porque indesejáveis 
erga omnes. Foi nesse contexto que se verificaram a 
inoperância do direito de asilo, a inadequação da 
répatriação e a precariedade das naturalizações.

Essa situação intensificou-se pela extensão ar
bitrária do uso político, pelos regimes totalitários da 
Alemanha nazista e da URSS, da discricionariedade 
da soberania para a cassação em massa da cidadania. 
Agravou-se transnacionalmente porque a existência 
de um grande número de pessoas carentes de cida
dania, vivendo em vários países indocumentados -  
os sanspapiers-,à margem da lei tangível, reforçou o 
alvedrio do poder das polícias, mesmo em Estados 
democrático-constitucionais. Tudo isso contribuiu 
para viabilizar os campos de concentração, nos quais 
seres humanos destituídos de proteção jurídica por 
serem legalmente tidos como “supérfluos" tornaram- 
se “descartáveis”.

De um juízo reflexivo sobre essas especifici- 
dades, conclui Hannah Arendt que a igualdade em 
dignidade e direitos, base dos direitos humanos, não' 
é um dado como pressuposto pelo direito natural 
ou pela crença no progresso histórico. “Nós não nas
cemos iguais. Nós nos tornamos iguais como o re
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sultado da organização humana na medida em que 
é norteada pelo princípio da justiça” (ARENDT, 1949, 
p. 33). A igualdade é, assim, um construído político 
da convivência coletiva, baseado na pluralidade dos 
seres humanos que compartilham a Terra com ou
tros seres humanos. Por isso, o primeiro direito é 0 
direito a ter direitos, o que, antes de mais nada, quer 
dizer dar a uma pessoa um lugar no mundo por meio 
do acesso a-uma ordem jurídica e política que asse
gure 0 “viver numa estrutura onde se é julgado pe
las próprias ações e opiniões” (ARENDT, 1989 p. 330).
É essa estrutura -  framework, no original em língua 
inglesa - que nos oferece a garantia do espaço para 
afirmar quem somos na teia das relações e das his
tórias humanas (ARENDT, 1981, pp. 188-219).

A construção desse framework transcende 0 
âmbito interno da soberania.de um Estado, como a 
experiência histórica do totalitarismo comprovou, 
pois 0 ser humano, sem acesso ao construído da or- 
demjurídica e reduzido à mera existência,fica depen
dente do imprevisível e do improvável da amizade, 
da simpatia e do amor. A dignidade humana, basea
da no direito a ter direitos, requer, assim, um novo 
nomos da Terra. Este não pode ter como fundamen
to apenas o horror do experienciado nem pode 
lastrear-se na Natureza e na História, pois a dissocia
ção política entre os Direitos Humanos e os Direitos 
dos Povos revelou sua inoperância como ponte de 
apoio para a reflexão e a ação. Requer uma garantia 
da própria humanidade (ARENDT, 1989, p. 13, p. 332). 
Essa garantia em Hannah Arendt passa porum amor 
m undique tem, entre os seus ingredientes, no inter 
homines esse por ela elaborado em “A Condição 
Humana”, o princípioda natalidade e 0 initium de 
uma responsabilidade compartilhada.

A condição de um novo Direito Internacional 
com essas feições transita pela garantia de mútuos 
acordos da comitasgentium, detal forma que a nova 
vizinhança universal de todos os países, trazida pela 
unificação do mundo, seja algo mais promissor do 
que 0 aumento do ódio mútuo e da irritabilidade de 
todos contra todos. Daí a relevância do initium de 
um processo em larga escala, voltado para conter, 
por meio de uma política internacional dos Direitos 
Humanos, a clássica noção de soberania que exclui 
a apreciação dos direitos humanos por parte da'co-
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munidade internacional (ARENDT, 1987, pp,77-78). É 
com base nessa leitura do potencial de uma razão 
abrangente da humanidade que Hannah Arendt, 
sem desconhecer as dificuldades, aponta para a 
internacionalização dos direitos humanos como um 
tema global de governança da ordem mundial.

É essa abrangente internacionalização, apon
to eu, que teve o seu initium com a Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos de 1948. A Declaração 
de 1948 não é uma soma de Declarações nacionais 
nem uma ampliação em escala mundial dessas De
clarações, por mais completas e aprofundadas que 
possam ser. Ela inova ao formular, no plano univer
sal, direitos humanos que não estão ao alcance de 
uma jurisdição nacional, pois leva em conta a tutela 
internacional de direitos que permitem oarendtiano 
direito a ter direitos. Nessa linha, cabe destacaro art 
6 da Declaração: “Toda pessoa tem 0 direito de ser 
em todos os lugares reconhecida como'pessoa pe
rante a iei”. Esse artigo afirma 0 indispensável laço 
de todo ser humano com a ordem jurídica, que é 0 
núcleo duro de todoprocesso de positivação dos di
reitos humanos. O art. 6 dá combate ao aniquilamen
to jurídico da pessoa humana, sobre o qual Hannah 

.A re n d t refletiu ao d iscu tir a experiência dos 
displaced people. ,

No trato dos displaced people -  refugiados e 
apátridas -  são desdobramentos importantes que 
promanam da política do Direito, inaugurada no pia
no internacional pela Declaração Universal, vincula
dos aos problemas suscitados pela reflexão de 
Hannah Arendt: (i) a Convenção relativa ao Estatuto 
dos Refugiados de 1951 e 0 seu Protocolo de 1966; e a 
criação do Acnur (0 Alto Comissariado das Nações 
Unidas para'os Refugiados), que é uma das institui
ções de garantia no plano mundial e exerce uma fun
ção internacionai de proteção diplomática e consular 
que os refugiados não têm; (ii) a Convenção para 0 
Estatuto dos Apátridas de 1954 e a Convenção para a 
Redução dos Casos de Apatrídia de 1961; e (iii) a Con
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial de 1965, que é uma 
especificação dos princípios jurídicos da igualdade e 
da não discriminação, que são os artigos iniciais da 
Declaração Universal. Essa especificação tem como 
uma das suas fontes materiais 0 impacto destruidor
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do racismo nazista anti-semita, que levou aos cam
pos de concentração e ao Holocausto.

2 O genocídio como um crime contra a Hum ani
dade -  a contribuição de Hannah Arendt para 
a fundam entação da sua repressão penal.

Otema do papel de uma razão abrangente da 
humanidade foi aprofundado por Hannah Arendt 
na discussão do julgamento Eichmann em Jerusa
lém. Da sua análise deflui um heurístico juízo refle
xivo sobre o fundamento da repressão do crime de 
genocídio como um crime contra a humanidade 
(LAFER, 1988, pp. 167-186).

Ogenocídio, pelo qual Eichmann se viu penalmente 
responsabilizado pelo seu papel na sua administração 
foi perpetrado no corpo do povo judeu, e a explica
ção pela escolha das vítimas pode ser atribuída ao 
anti-semitismo moderno, como um instrumento do 
poder totalitário nazista. É, no entanto, um crime 
contra a humanidade, porque é uma recusa frontal 
da diversidade e da pluralidade (ARENDT, 2000, pp. 
291-292), características da condição humana na pro
posta arendtiana de um mundo plural (ARENDT, 1981) 
e também da importância por ela atribuída ao prin
cípio da hospitalidade universal e da confiança recí
proca nas suas "Lições sobre a Filosofia Política de 
Kant” (ARENDT, 1994, pp. 74-76). Em síntese, a re
pressão do crime de genocídio è necessária porque 
o Holocausto, como expressão da ruptura histórica 
trazida pelo totalitarism o, é um precedente que 
ameaça a ordem pública internacional, pois nenhum 
povo da Terra pode se sentir em casa e à vontade no 
mundo se se admitir, sem repressão penal interna
cional, a possibilidade de sua reincidência.

É essa fundamentação que dá um conteúdo 
preciso à Convenção para a Prevenção e a Repressão 
do Crime de Genocídio - que também é de 1948 e foi 
elaborada em consonância com a Declaração Univer
sal. Com 0 rigor de uma tutela penal, a Convenção 
èstende a um grupo humano, considerado em seu 
conjunto, 0 alcance dos seguintes artigos da Decla
ração Universal: art. 3 (direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal); art. 4 (ninguém será mantido 
em escravidão ou servidão); art. 5 (ninguém será 
submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo

cruel, desumano ou degradante); e 0 já mencionado 
art. 6 (todos têm 0 direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecidos como pessoas perante a lei). À Convenção 
de 1948 seguiu-se a Convenção sobre a Imprescritibilida- 
de dos Crimes de Guerra e Crimes de Lesa-Humanidade, 
de 1968, cabendodestacarqueaimprescritibiiidàdetem 
como função assegurar o triunfo da lembrança so
bre 0 que não se deve esquecer. Cabe, igualmente, 
realçar que a temática do Genocídio e dos crimes 
contra a humanidade adquiriu renovada densidade 
com 0 Estatuto de Roma de 1998, que criou o Tribu
nal Penal intemaciojial.

Conclusão-. Elementos que sustentam a praxis de 
vários direitos humanos, consagrados na 
Constituição de 1988, que promanam da obra de 
Hannah Arendt.

Dos fermenta cognitionisd0 conjunto da obra' 
de Hannah Arendt, com destaque para, além das já 
mencionadas, “Crises da República” (ARENDT, 1973), 
“A Vida do Espírito” (ARENDT, 1992) e "Responsabi-. 
lidade e julgamento” (ARENDT, 2004), promanam 
outros elementos que sustentam a praxis de vários 
direitos humanos consagrados na Constituição de 
1988. Elenco alguns na conclusão deste texto: (i) o 
poder, por eia concebido como um agir conjunto no 
espaço público da palavra e da ação, se apóía no di
reito de associação e na liberdade de opinião; (ii) a 
transparência do espaço público, que impede a opa
cidade do poder -  característica da dominação tota
litária - e  contém os desmandos da razão de Estado, 
requer ex parte populi 0 direito à informação exata 
e honesta. Esse direito é uma expressão do público 
concebido como aquilo que, por ser comum a todos, 
deve ser do conhecimento de todos, que é a base do 
princípio da publicidade da Administração Pública. 
Tutela a verdadefactual, que é a verdade da política, 
e refreia a mentira, propiciadora da hipocrisia que 
converte engagésem enragés, instigando a violência 
que destrói, mas não cria poder. Institucionalmente,
0 direito à informação tem apoio na universidade au
tônoma, baseada no direito à livre expressão da ati
vidade intelectual, e em meios de comunicação não 
censurados, porforça da liberdade de imprensa e de 
opinião; (iii) tutelar 0 calor da vida humana, para
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preservar a esfera privada da ubiquidade do medo 
da dominação totalitária e do invasivo contempo
râneo do social, que propiciam 0 desamparo da 
loneliness- do estar sozinho entre m uitos-, requer 
o direito à intimidade. É c the right to be le ta lo n e - 
o direito de estar só -, lastreado no princípio da ex
clusividade -  ou seja, daquilo que não afeta tercei
ros - ,  necessário para a solitude na qual eu me faço 
companhia pelo “dois em um” do pensar. '

LAFER, C. Hum an rights in Hannah Arendt -  
considerations'regardingthe material sources of the 
1948 Universal Dedaration ofHuman Rights. Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 111-115 / jan/jun. 2008

ABSTRACT: The 1948 Universal Dedaration 
of Human Rights ascertained for the first time the 
w orldw ide im portance of Human Rights as an 
ingredient for an acceptable life in socíety. It is as 
such an inaugural event representative of a new 
conception of life in the international society. 
Among the intellectual sources of the Universal 
D ed aratio n , it is relevant to em phasize the 
importance of Hannah Arendt’s analysis of the “right 
to have rights”, an issue brought about by the 
h istorical experience and consequences of 
totalitarianism. The “right to have rights” requires 
internatio nal protection and the Universal 
Dedaration has led to normative aspirations of the 
international society that brought about a policy of 
human rights treaties.

KEYWORDS: Internationalization of Human 
Rights. Hannah Arendt. Right to have rights.
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Influxos da Ordem Jurídica Internacional na Proteção dos 
Direitos Humanos- O Necessário Redimensionamento 

da Noção de Soberania1

° SUMÁRIO: Aspectos introdutórios, i A inter-rela- 
ção das ordens jurídicas interna e internacional. 2 
Contornos essenciais da soberania estatal. 3 Pro
jeção externa da soberania. 4 Influência do direito 
internacional na proteção interna dos direitos hu
manos: conceitos qualitativo e quantitativo de so
berania. 5 A universalidade dos direitos humanos 
como fator de redimensionamento da soberania 
estatal. Epílogo. Referências bibliográficas.

o RESUMO: Aargumentaçãodesenvolvida busca iden
tificar a influência da ordem jurídica internacional 
no redimensionamento da noção de soberania, que 
não mais se compatibiliza com 0 atributo da indivi
sibilidade, sectário, de um isolamento incompatí
vel com a crescente universalização dos direitos 
humanos. Esses direitos, assim, deixam de ser “re
féns” da ordem interna, que passa a ser moldada 
com o auxílio da ordem internacional.

- PALAVRAS-CHAVE: Soberania. Indivisibilidade. Or
dem interna. Ordem internacional. Direitos huma
nos. Constitucionalismo

Aspectos introdutórios
O evolver da humanidade, necessariamente

*•

circundado por avanços e retrocessos, tem contribu
ído para sedimentar a concepção de que as estrutu
ras estatais de poder não podem e não devem ser 
vistas como partículas isoladas, indiferentes ao seu 
entorno. Posturas de isolamento ou de inter-relação 
meramente consentida, predominantes até meados 
do século XIX, já  não se compatibilizam com os no
vos rumos das relações internacionais.

A indiscutível evolução experimentada pelo 
direito internacional nas últimas décadas do século 
XX, processo.evolutivo que costuma ser igualmente 
englobado sob a epígrafe da globalização, longe de 
apaziguar as divergências, só fez estimular as refle-

Emerson GARCIA'

xões em torno de princípios até então enraizados e 
respeitados como dogmas absolutos e intangíveis. 
A circulação de idéias e de riquezas, ao que se soma 
o grande potencial lesivo de inúmeras realizações 
humanas, que podem chegar ao extremo de invia
bilizar a própria subsistência de qualquer forma de 
vida no planeta, foram decisivos para que questões 
afetas à autodeterminação externa ou de cunho 
aparentemente interno assumissem uma caracterís
tica transcendente, de indiscutível importância para 
os demais Estados.

Tais reflexões trouxeram à tona a existência 
detensões dialéticas entre princípios clássicos, como 
0 da soberania estatal, e princípios mais recentes, 
do que são exemplos a prescrição da guerra de conquis
ta e a proteção internacional dos direitos humanos. O 
aparecimento de novos atores no cenário internacio
nal, como é ocasodas organizações internacionais, tam 
bém tem atuado como inevitável complicador, pois 
sua atuação pode igualmente influenciar a maior 
ou a menor concretização desses princípios.

Essa tendência foi especialmente sentida com 
a abolição do jus belli, legitimado pelo direito inter
nacional clássico e que constantemente integrava a 
pauta das relações externas dos Estados mais for
tes. A concepção de que 0 direito à guerra refletia 
mera projeção da soberania estatal, integrando-se

’ Para um m aior desenvolvim ento do tem a, vide, de nossa 
autoria, "Proteção Internacional dos Direitos Humanos", Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.

‘ Membro do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro. Con
sultor jurídico da Procuradoria-Geraf de Justiça. Pós-graduado 
em Ciências Políticas e Internacionais peia Universidade de Lis
boa. Mestre e doutorando em Ciências Jurídico-Poiíticas peia 
mesma universidade. Professor convidado da Escola Superior 
do Ministério Público de São Paulo, da Escola Superior do M i
nistério Público do Rio Grande do Sul, da Fundação Escola Su
perior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 
da Escola Superior do Ministério Público da União.
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às competências discricionárias do Estado, que po
dería fazer uso das armas sem qualquer preocupa
ção em ju stif icé -io , m ostrou-se especialm ente 
preocupante com o aumento da força lesiva dos ar
tefatos de guerra.1 2 Daí as construções voltadas à dis
tinção entre guerras justas e injustas, ofensivas e 
defensivas. Após a Primeira Guerra Mundial, preva
leceu a concepção de que o uso da força deveria ser 
precedido de uma causa de justificação (v . g a legi
tima defesa)3 *, bem como que uma organização in
ternacional, a Sociedade das Nações, sucedida pela 
Organização das Nações Unidas, desempenbária um' 
papel primordial na resolução dos conflitos. Não 
bastasse isso, mesmo quando legítimo o conflito, as 
necessidades militares deveriam harmonizar-se com 
exigêncías-básicas de huma.nidade.'1-

Esse processo de realinhamento-principiológi- 
co, em passado, mais recente, terminou por se esten
der à temática dos direitos humanos. Reconheceu-se, 
em especial após o Segundo Conflito Mundial, onde 
a barbárie nazista fora legitimada pelo próprio di
reito positivo alemão, que a senhoria normativa do 
Estado, outrora absoluta, deveria observar baliza
mentos mínimos, ainda que o seu poder de império 
fosse direcionado aos seus cidadãos e em seu territó
rio. Trata-se do reconhecimento de que acima da naci
onalidade, vínculo que une o indivíduo ao Estado5, 
tem-se a imperativa garantia de sua humanidade, 
consectário de sua própria inclusão na espécie hu
mana. Não bastasse isso, tornou-se cada vez mais 
freqüente a reunião de Estados em busca da consecu
ção de objetivos comuns, resultando na proliferação 
de organizações internacionais, cujas deliberações, 
não raro, tornam-se vinculantes mesmo para os Es
tados que se viram vencidos na votação.

As novas tendências, à evidência, não podem 
ser explicadas à luz da noção clássica de soberania, 
prosélita de um poder que, na atualidade, o Estado

1 Cf. REUTER, 1973, p. 358-360.
5 O Pacto de Paris, conhecido como Briand-Kellog, de 27 de agosto de

1928, condenou o recurso à guerra para a solução dos conflitos inter- 
nacionais e vedou a sua utilização como instrumento de política 
nacional.

■’ Cf. DIEZ DE VELASCO, 2002, p. 871.
5 Cf. WEtSS, 1907, p. 1.

não mais possui. O objetivo destas breves linhas é 
tecer algumas considerações em torno do alcance 
dessas restrições e do seu efeito na proteção dos di
reitos humanos. É importante lembrar que o influxo 
de novas idéias e o indeclinável prestígio de valores 
essenciais à sociedade internacional não importam 
no correlato desprestígio das normas internas, em 
especial do texto constitucional, ou mesmo no des- 
vanecimento da soberania estatal. Interpretar o novo 
com os olhos voltados ao velho ou tentar compreen
der a parte dissociada do todo é vício que maltrata 
princípios básicos de hermenêutica e compromete o 
evolverdos povos na direção de uma harmônica con
vivência, merecendo profundas e urgentes reflexões 
por parte dos operadores do direito.6

1 A in te r-re la ç io  das ordens ju r íd ic a s  interna 
e internacio n al

A questão da influência da ordem internacio
nal sobre a ordem interna traz, de imediato, a lem
brança sobre 0 ferrenho debate entre a teoria 
dualista - que prestigia a soberania estatal e preco
niza a coexistência entre as duas ordens, sem a su
premacia de nenhuma delas e com a necessidade de 
autorização do Estado para que a norma internacio- 

■ nal possa viger na ordem interna - e a teoria monista 
- que defende a existência de uma única ordem, para 
alguns com a superioridade do direito interno, o que 
importa na própria negação do direito internacio
nal, para outros com o primado deste último.7

O debate chega a assumir proporções, no mí
nimo, curiosas, pois, enquanto os defensores do du
alismo afirmam a ampla e irrestrita predominância 
dessa teoria na a tu alid ad e 8, os seguidores do 
monismo fazem justamente o mesmo em relação à 
teoria por eles prestigiada.-

Uma ampla análise dessas teorias, embora 
sempre seja útil, terminaria por afastar-nos do ob
jetivo principal, o que não parece ser conveniente. 
De qualquer modo, é necessário estabelecer o para
digma que seguiremos, facilitando o desenvolvi-

ó Cf. iSENSEE 1991, p. 7 e seguintes.
7 PEREIRA; QUADROS, 2002, p. 81-93.
8 SAULLE, 2001, p. 90. ;
9 DAILLIER et al., 2002, p. 95.
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mento do estudo e a compreensão das conclusões 
que serão declinadas. De forma breve, podemos di
zer que a teoria monista, observados certos tempe
ramentos, é a que melhor se afeiçoa ao atual estágio 
de evoiução do direito internacionai.'0

Admitindo-se a unidade da ordem jurídica in
terna e da ordem jurídica internacional, põe-se o pro
blema, de todo relevante, sob o aspecto da soberania 
dos Estados, da identificação de uma possível hierar
quia entre elas. Em um primeiro plano, cumpre dizer 
que seria inconcebível a existência de uma ordem in
ternacional,ainda que essencialmente fragmentária, 
caso fosse reconhecida aos Estados a possibilidade 
de dispor livremente sobre os contornos da ordem 
interna.

Apesar de as violações ao direito internacional 
serem constantes, a própria coexistência entre os Es
tados exige, se não uma relação de absoluta confor
midade, ao menos uma relação de compatibilidade 
entre os atos internos e determinados padrões exis
tentes na ordem internacional. Nesse sentido, a Con
venção de Viena sobre o Direito dos Tratados, adotada 
em 23 de maio de 1969, dispõe, em seu art. 26, que, 
salvo a existência de vícios em relação à competên
cia dos órgãos internos para a conclusão dos trata
dos, os Estados não podem deixar de executá-los 
invocando disposições do seu direito interno.

Não obstante 0 reconhecimento do primado 
do direito internacional, um possível conflito entre 
as ordens interna e internacional não será resolvido 
com a utilização de mecanismos idênticos àqueles 
empregados nos conflitos entre normas internas. 
Neste último caso, o conflito pode ser resolvido em 
termos de validade, enquanto que, no direito inter-

,a Mesmo os defensores do dualismo, que sustentam a necessidade 
deexpressaprevisãoconstitucional para uma possível preeminên- 
cia da norma internacional na ordem jurídica interna, reconhecem 
que a proteção internacional dos direitos humanos e a responsabi
lidade penai internacional do indivíduo são pontos favoráveis à 
teoria monista. Ressaltam, no entanto, que as dificuldades na 
sua implementaçãofazem que a teoria monista seja interpreta
da como "uma antecipação de alterações na estrutura da socie
dade internacional que podem ocorrer no futuro” (BRAVO,3002, 
p. 147-149). As dificuldades efetivamente existem, mas não nos 
parecem fortes 0 suficiente para comprometer os alicerces des
sa teoria. ,

nacional, salvo exceções”, dá-se a resolução em ter
mos de responsabilidade do Estado, mantendo-se, 
por via reflexa, a validade da norma interna.’2 O al
cance dessa responsabilidade, no entanto, em espe
cial nas hipóteses em que 0 Estado não tenha a eia 
voluntariamente anuído e os atos intitulados de ilí
citos tenham sido praticados no seu território è con
tra os seus cidadãos’3, ainda é objeto de discussão.

!1 Como se sabe, a preeminência do direito comunitário europeu 
sobre as ordens jurídicas nacionais impõe a não-aplicação das 
ultimas sempre que com ele colidam. 0  Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européias há muito reconheceu o princípio do 
primado (vide Processo n° 6/642, Caso Costa c /  ENEL,\. em 15/ 
07/1964, Recueil, p. 1141), tendo deixado expresso, nos casos 
Internationale Handelsgesellschaft (Processo n °n /7 0 ,j. em 17/ 
12/1970, Recueil, p. 1135) e Simmenthal (Processo n° 106/77, j- 
em 0 9 /03/1978, Recueil, p. 629), que 0 ju iz  nacional está 
autorizado a não aplicar uma lei nacional que esteja em 
contraste com o direito comunitário, ainda que referida lei 
encontre um fundam ento adequado na C o n stitu içã o vdo 
Estado-membro (CHAUTIEL, 1999).

12 DAILLIER et al., op. cit., p. 97; DOBELLE, 2002, p. 179; RIDRUEJO, 
2003, p. 171; VELASCO, 1999, p. 196; e CRISAFULLI, 1970, p. 6 5 e 66. 
Em razão da eficácia limitada do direito internacional, 0 quál, 
sem a anuência da ordem jurídica interna, seria inapto a tornar 
nula a regra interna dele dissonante, há quem sustente que 0 
primado daquele, embora imaginável, não corresponde à atual 
realidade das relações entre a ordem interna e a ordem interna
cional, sendo preferível a adoção da teoria dualista, quejustifica 
a validade paralela de ambas. Nesse sentido, Zippelius (1997, p. 
87-89). Esse entendimento, no entanto, não obstante associado 

*- ao dualismo, em muito se aproxima da teoria monista modera
da, com primado do direito internacional, adotada no texto. 
Ambas reconhecem o dever de 0 Estado compatibilizar a ordem 
interna com as obrigações assumidas no plano internacional, a 
liberdade na escolha dos meios adequados 3 tai compatibilização e 
a responsabilidade internacionai do Estado caso descumpra esse 
dever, bem como afastam a idéia de imediata invalidade da norma 
interna que contrarie o direito internacional (PEREIRAe QUADROS, 
op. cit., p. 82-93). Ademais, não se pode justificar a posição 
dualista com o simpies fato de a norma interna dissonante do 
direito internacional continuara vigorar, pois, não raro, leis in
constitucionais e regulamentos ilegais produzem efeitos e nem 
por isso se põe em dúvida a unidade da ordem interna (PEREIRA 
e OUADROS, op. cit., p. 85).
A referência a cidadãos é proposital, pois, em se tratando de 
nacionais de outros Estados, a situação exigiría reflexões com 
plementares àquelas que nos propusemos realizar, especial
mente em relação à existência de uma causa de justificação 
ha invasão do território de um Estado por outro com 0 fim  de 
proteger os direitos dos seus cidadãos, como é 0 caso do res
gate armado de cidadãos no estrangeiro. A esse respeito, vide 
Eduardo Correia Baptista, 2003, p. 200-225.
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A adstrição do direito internacional às rela
ções entre Estados’4, concepção que implicitamente 
prestigiava os distintos aspectos derivantes da so
berania, era constantemente invocada para afastar 
a possibilidade de esse ramo do direito ser utilizado 
como parâmetro de proteção dos direitos humanos.’5 
Tanto a dimensão material, como a processual des
ses direitos deveríam ser desenvolvidas no âmbito 
intra-estatai, sendo inconcebível a sua transposição 
para o plano do direito internacional.* * * * 15 16 * * * *

Esse quadro de preeminência da soberania 
estatal, praticamente intangível até o início do sé
culo XX, passou a sofrer profundas modificações 
com o paulatino reconhecimento dos direitos hu
manos, o que, como dissemos, se acentuou a partir 
do segundo pós-guerra, com o aparecimento de inú
meros atos internacionais que exortavam a sua ob
servância. A sedimentação desse quadro evolutivo 
permitiu que a proteção dos direitos humanos ul
tra passasse.uma dimensão de superposição aos con
tornos da soberania, domínio reservado à jurisdição 
interna, e se integrasse ao direito internacional, pos
sibilitando a responsabilização dos Estados pelos ilí
citos praticados.

Evolução à parte, deve-se reconhecer que a dis
seminação dos diplomas internacionais protetores 
dos direitos humanos, alçando-os a uma posição 
supranacional, não têm encontrado ressonância em 
uma correlata ampliação dos instrumentos de con-

’4 Esse entendim ento foi expressamente recepcionado pelo
Tribunal Permanente de Justiça Internacional no caso Lotus
(França c/Turquia), Sentença n °io ,j. em 07/09/1927, PCPJI, Serie
A, Recueil des Arrêts n° 10, pp. 1/108,1927.

15 SALCEDO, 2001, p. 11 e 12. Lembra 0 autor que o direito interna
cional tradicional, surgido na Paz de Westphalia (1648) e con
solidado entre o Congresso de Viena (1815) e a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), regulava as relações de coexistência e co
operação entre Estados soberanos. Sobre as relações interna
cionais no período anterior à Paz de Westphalia, marcadas pela 
instabilidade e pelo reduzido número de normas internacio
nais, normalmente adstritas a tratados bilaterais, vide Judge 
C. F. Amerasinghe, 2001, p. 367.

16 Nas palavras de Nicolas Politis {Les nouvelles tendencies du droit
intemationai, Paris, 1927, p. 91/92, apud Carrilio Salcedo, op. cit.,
p. 13), “0 Estado Soberano era para seus súditos uma jaula de ferro,
em razãoda qual eles não póderiam se comunicarjuridicamente
com o exterior senão por meio de estreitíssimas barras”.

trole disponibilizados aos indivíduos no plano in
ternacional, 0 que em muito reduz a sua perspectiva 
de efetividade no âmbito dos Estados, Erh sua maior 
parte, os instrumentos existentes estão assentados 
em premissas voluntaristas, apresentando-se em 
reduzido número os que podem ser utilizados pelos 
cidadãos de um Estado, contra os abusos por ele per
petrados, sem que haja a sua prévia anuência nesse 
sentido.1''

Com 0 aparecimento e a posterior proliferação 
das organizações internacionais, restou ultrapassada 
a vetusta concepção de que somente os Estados so- 
bera.nos, na condição de criadores e destinatários das 
normas jurídicas internacionais, eram sujeitos de di
reito internacional. Do mesmo modo, também 0 es
tabelecimento de relações jurídicas, outrora restrito 
aos Estados, passou a aícançar as organizações in
ternacionais, que assumiram a condição de elemen
tos polarizadores dos interesses comuns presentes 
na sociedade internacional.

Essas mutações, se não chegaram a conferir 
um aspecto de unidade ao direito internacional, ao 
menos contribuíram para a redução de seu caráter 
fragmentário, já  que inúmeros comandos emitidos 
por essas organizações, de caráter normativo ou não, 
permitiram a sedimentação de ideais comuns aos 
seus membros. E ainda, na medida em que sua es
trutura e seus objetivos se agigantavam, dando 
mostras de uma nítida propensão à universalidade, 
referidos ideais passaram a ser vistos como comuns 
a toda a humanidade.

Na linha evolutiva das organizações interna
cionais, é possível verificar um paulatino afastamen
to da regra da unanimidade em suas deliberações. 
Essa regra, como se sabe, longe de refletir um mero crité- ‘ 
rio de disciplina orgânica, era associada ao volunta- 
rismo que regia a assunção de obrigações no plano 
internacional e à necessária preservação da igualda
de entre os Estados,'8

Atualmente, em especial nas organizações de 
cunho universal, a maior parte das deliberações, não

11 FRAGOLA, 2001, p. 1435,- DUPUY, 2002, p. 255 e 256; e CARULLA, 
1999, P- 59- ’

lS MARTINS; MARTINS, 1996, p. 253 e 254.
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obstante as múltiplas variações que podem apre
sentar, têm seguido a regra majoritária.19 Se essa pe
culiaridade, por si só, é insuficiente para demonstrar 
0 declínio do voluntarismo nas relações internacio
nais, pois certamente se objetará que os Estados teri- 
am previamente anuído às regras da organização, é 
indiscutível a sua relevância como elemento indica
dor de uma nova fase no direito internacional, em-, 
que a soberania deixa de ser 0 epicentro de análise, 
passando a coexistir com outros princípios igualmente 
relevantes. De forma inversamente proporcional ao 
enfraquecimento dos dogmas da soberania estatal, 
tem-se a paulatina sedimentação dos direitos huma
nos e da atividade das organizações internacionais, 
que assumiram uma posição de relevância ímpar na 
coexistência entre os povos.

2 Contornos essenciais da soberania estatal
A linha evolutiva da noção de soberania está 

intimamente articulada com a progressão histórica 
do Estado de Direito, concebido como estrutura or- 
gânico-jurídica dotada de poder normativo e força 
coerciva exclusiva sobre determinada comunidade. 
Essa exclusividade, em si, está associada à sua posi
ção de instância suprema, e dela deriva a homoge
neidade da ordem normativa, afastando 0 risco de 
contradições e garantindo a preeminência da segu
rança jurídica.20 Coexistissem diversas instâncias de 
regulação concorrentes, de mesmo alcance e nível 
hierárquico, em uma única instância jurídica, não ha
vería que se falar em homogeneidade e na correlata 
segurança nas relações sociais.2' Como derivação ló-

u BROWNLIE, 2003, p. 658.
20 A competência interna do Estado soberano se projeta nos pla

nos da competência territoriaie da competência pessoal. A pri
meira alberga a noção de exclusividade, tratando-se de regra 
consuetudioária há mudo reconhecida pelo Tribunal Interna
cional de justiça  (casos Lotus, Estreito de Corfu, Rainbow  
Warrior), que autoriza o Estado soberano a recusar que qual
quer outro Estado pratique atos de autoridade em seu territó
rio. Quanto à competência pessoal, indica que, observados os 
limites estabelecidos em convenções internacionais, cabe ao 
Estado atribuir, com exclusividade, a sua nacionalidade a pes
soas singulares e coletivas, a navios, a aviões, a satélites etc. É 
o que esclarecem André Gonçalves Pereira e Fausto dé Qua
dros (op. cit., p. 330 e 331); Marcei Sinkondo (1999, p. 369 e 370); 
e Pierre-Marie Oupuy (op. cit., p. 61-88).

21 ZIPPELIUS, op. cit., p. 64.

gica e indissociável do poder de disciplinar a vida 
em comunidade, descumprido 0 padrão normativo 
emanado dos órgãos estatais competentes, tal ense
jará a utilização dos meios de coerção disponíveis, 
com o fim de recomporá ordem jurídica lesada.22

Essa “força de dominação originária”23 infor
ma 0 poder do Estado, assenta a idéia de supremacia 
e indica as linhas estruturais da soberania estatal.

Não obstante arraigadas no constitucionalis- 
mo contemporâneo, as noções de poder do Estado e 
soberania estatal nem sempre receberam 0 mesmo 
colorido. Principiando pela Idade Média, em que, sob 
os influxos do regime feudal, era possível divisar uma 
partilha de poderes entre nobreza, clero, cavalhei
ros e cidades, foi lento 0 evolver até que 0 Estado 
alcançasse a emancipação externa, afastando a tu
tela papal, e obtivesse a consolidação interna de 
poderes na nobreza, eliminando as poliarquias que 
legitimavam a existência de múltiplas estruturas 
independentes de poder, cada qual como uma orga
nização funcional própria.24

Existindo um único poder supremo, as demais 
estruturas de poder tornaram-se dele derivadas e 
nele consolidadas25, fenômeno que veio a ser identi
ficado por Jean Bodin (i997)26 com a cunhagem do

22 A possibilidade de utilização da força física como mecanismo de 
concreção do poder estatal é evidenciada pela inscrição ultima 
ratio regum, grafada em antigos canhões (ZiPPELIUS, op.cit., p. 
68) .

23 JELLINEK, 2002, p. 399 e 400.
24 ZiPPELIUS, op. cit., p. 72 e 73.
25 Cf. Crisafulli (op. cit., p. 63 e 64); Vergottini (2001, p. 71); di 

Rufia (1992, p. 58); e Carbone (2002, p. 1). A unidade do poder é 
plenamente compatível com a existência de um sistema de co
ordenação funcionai que, buscando prevenir o arbítrio, distri
bua o seu exercício entre distintos órgãos, que o exercerão de 
forma derivada e adstrita aos contornos estabelecidos por uma 
estrutura central. Nesse p articular, é célebre a obra de 
Montesquieu, cuja primeira publicação data de 1748. Cf. De 
CÉsprit des Lois, com notas de Voltaire, de Crevier, de Mabiy, 
de Ia Harpe e outros, Paris: Librairie Garnier Frères, 1927, Livro 
XI, capítulo VI:

26 Segundo Bodin (Livro i), a soberania é um poder perpétuo e 
absoluto (p. 47) que enseja a independência em relação aos 
poderes internos e aos externos. Ouanto aos primeiros, indica 
a desnecessidade de consentimento dos súditos para a validez 
e a eficácia das normas, já  a independência frente aos poderes 
externos demonstra a igualdade entre os Estados. Resultando 
da consolidação do poder e da supremacia daí decorrente, a 
soberania será necessariam ente ilim itada (Livro !, p. 49) e 
indivisível (Livro li, p. 89),-



conceito de soberania. Esse modo de ser próprio do 
poder estatal, como adiantamos, assume relevo em 
uma dupla direção: externa, na medida em que o Es
tado é independente perante outros ordenamentos 
externos ao seu território, e interna, em razão da po
sição de supremacia frente aos indivíduos e a toda a 
comunidade existente no interior do seu território.27 28

Em razão dos atributos da soberania, caberia * 
ao poder do Estado decidir sobre a extensão de suas 
próprias competências, daí se falar em "soberania de 
competência" ou “competência das competências”.lS 
Afastar-se-ia, assim, a influência de fatores exóge- 
nos e de limites internos na produção normativa, no 

' reconhecimento de direitos e na imposição de deve
res ao Estado.

Embora a consolidação do poder tenha ense
jado o surgimento de uma única “força de domina
ção originária”, o seu exercício ilimitado terminou 
por sedimentar o absoiutismo monárquico, o que 
deflagrou o processo construtivo das doutrinas libe
rais. Nesse particular, merece realce a obra de John 
Locke29, que, apesar de elaborada a posteriori., pode 
ser considerada o alicerce teórico justificador da 
Glorious Revoíution de 1688. Segundo Locke30, 0 po
der do monarca encontra 0 seu fundamento num 
contrato social, que limita 0 alcance do poder aos 
direitos que lhe foram transferidos pelos súditbs. No 
estado de natureza [stare of nature), o indivíduo 
possui determinados direitos considerados naturais 
(,property), cujos elementos integrativos, por serem 
originários e inalienáveis, não poderíam sertransfe- 
ridos ao soberano, 0 que acarretava a impossibilida
de de serem subtraídos ao indivíduo. Em verdade, o 
indivíduo transferiría alguns direitos com 0 fim de 
melhor preservar os demais. Transgredidos os "ter
mos” do contrato social, seria reconhecido 0 direito 
de resistência, pois ilegítimo 0 exercício do poder 
transferido ao soberano.

i 22 - Justitia, São Paulo, 65

27 Cf. Vergottini (op. c it, p. 70); e Mortati (1991, p. 96 e 97).
28 ZIPPELIUS, op. cit., p. 77; e MORTATI, op. cit., p. 7.
20 The Second Treatise of Government: Essay Concerning the True 

Original, Extentand EndofCivil Government. 3. ed. Norwich: Basif 
Blackweil Oxford, 1976, publicado iníciaímente em 1690, como 
parte da obra Two Treatises of Government.

30 Op. cit., p. 14 e seguintes.

A doutrina de Locke, conquanto fundada em 
premissas jusnaturalistas3’, já  demonstrava a neces
sidade de serem reconhecidos determinados direi
tos fundamentais do homem e de serem impostos 
limites ao poder do Estado. A observância désses li
mites, inerentes à própria estruturação do Estado, 
já havia sido reconhecida, inclusive, por Bodin32 e em 
nada se confundiría ccm a existência de uma ins
tância superior de controle.

Essa manifestação de poder, estando sujeita a 
limites impostos pela ordem jurídica, não seria propri
amente uma manifestação da soberania, por essência 
ilimitada. Daí a necessária distinção, desenvolvida por 
Sieyès, entre poderes constituídos e poder constituin
te, este sim ilimitado e legitimamente atribuído ao 
povo.53 Essa construção em muito contribuiu para 
sacramentar a tese de que a soberania deveria ser 
transferida do monarca para 0 povo.34 Com isso, a

(198), jan./jun. 2008 __________

3' Ouanto ao "alicerce metafísico-teológico de que carece qualquer 
direito natural" (ZIPPELIUS, op. cit., p. 146), estaria ele associado 
a paradigmas de ordem religiosa, com especial deferência ao 
Cristianismo na cultura ocidental (cf.SioTomás de Aquino, 2003, 
especialmente p. 79 e 80). Apesar da pureza dos fins, sendo 
concebida como antagonism o ao poder estatal absoluto 
(absoiuter staatlicher Herrschaft), observa Heiner Bielefeldt 
(1998, p. 162) que essa teoria não logra demonstrar como seria 
possível conceber um direito (Recht) dissociado de uma relação 
jurídica (Rechtsbezíehung).

32 O próprio Bodin (op. cit.) ressaltou a existência desses limites, 
excluindo a possibilidade de o órgão de poder suprimir ou des
virtuar as normas fundamentais ã organização do Estado e à 
fundação do Reino, por já  estarem incorporadas à Coroa (Livro 
I, p. 56), 0 mesmo ocorrendo em relação às leis naturais e divi
nas (Livro I, p. 53).

55 Cf. Emmanuel Joseph Sièyes (2001). ■
24 Cf. Henri Legohérel (1996, p. 48 e 49). A Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1789, em seu art. 30, consagra “o 
princípio de que toda soberania reside essencialmente na Na
ção. Nenhum órgão e nenhum indivíduo podem exercer uma 
autoridade que dela não emane expressamente”. Esse precei
to, além de retirar do rei toda a soberania, a concentrou na 
nação. Se somente a nação é soberana, os indivíduos apenas 
podem exercer urna autoridade, não a soberania, A idéia de 
"soberania nacional" é expressamente referida no art. 30 da 
Constituição francesa de 1958. repetindo prescrição do art. 30 da 
Carta de 1946. Com isso, foi assumida posição quanto á controvér
sia entre as teorias da "soberania nacional' e da "soberania popu- 
ia f .  A primeira, apesar de situar a soberania na nação - sendo a 
democracia dela representativa, somente materializando-se pela 
ação dos seus representantes em última ratio, tinha o povo 
como o seu titular. Para a “soberania populaf‘, que se afastava 
do componente sociológico (a idéia de nação), o povoé soberano, 
podendo agir diretamente (LUCHAIRE, 2000, p. 451 e 452).

60 Anos da Dedaracão Universal dos Direitos Humanos /  601H Anniversary of the Universal Deciaration of Human Rights__ \_ 23

soberania do Estado encontraria ressonância no 
exercício do poder constituinte, que delimitaria 0 
exercício do poder e somente deveria adequar-se às 
drcunstânciasfáíicasepoiíticascontemporâneasao 
seu exercício.35

3 Projeção externa da soberania
Ó poder do Estado, além de ostentar a supre

m acia interna, tem uma ind iscu tíve l vocação 
relacionai, pois coexiste com outros poderes de na
tureza similar. Correlata a essa coexistência encon
tra-se a submissão direta e imediata do Estado ao 
direito internacional, sendo esse “imediatismo nor
mativo" um elemento indissociável da noção de 
soberania, constatação que não é comprometida 
mesmo nós casos em que os Estados, livremente, 
decidam exercer determinadas atribuições em con
junto ou utiiizando-se de uma organização interna
cional.36

ZIPPELIUS, op. cit., p. 79 e 80.
í6 Cf. Patrick Daillier et aí., op. cit., p. 425- Situação peculiar pode 

ser verificada no âmbito de determinados Estados federais, nos 
quais os Estados federados, embora gozem de certa autonomia 
normativa, não possuem um amplo e irrestrito contato com 0 
direito internacional, o que exclui o mencion.ado “imediatismo 
normativo", a possibilidade de serem considerados Estados peran
te a sociedade internacional e, conseqüentemente, 0 reconheci- 
mentodesua plena personalidade jurídica internacional. Cabe ao 
Estado federal 0 estabelecimento de relações internacionais, o 
exercício dos direitos e o cumprimento das obrigações delas 
decorrentes. A situação seria simples não fosse 0 fato de que a 
ordem constitucional interna pode impedir determinadas inter
ferências do Estado federal junto às unidades federadas. Assim, 
embora seja internamente autônomo em relação aos Estados 
federados, é bem possível que o Estado federal, por representar 
a federação perante a sociedade internacional, seja responsabi
lizado perante o direito internacional em virtude do comporta
mento dos Estados-membros. Essa situação foi levada a extre
mos no casoBread, que opunha o Paraguai aos EUA perante 0 
Tribunal Internacional de Justiça. O caso versava sobre um cida
dão paraguaio condenado à morte por um tribunal da Virgínia. 
Subm etida a questão ao TU, foi determinado, em caráter 
cautelar, que “os Estados Unidos devem tomar todas as medi
das de que dispõem para queM. Angel Francisco Bread não seja 
executado enquanto a decisão definitiva na presente instância 
não tenha sido proferida”. Em i4de abril de 1998, a Suprema Corte 
dos Estados Unidos rejeitou 0 pedido de suspensão da sentença 
de morte, apresentado imediata mente a pós a decisão do TIJ, con
cluindo que “se o governador (da Virgínia) desejar aguardar a 
decisão do TIJ, isso releva das suas prerrogativas. Mas nada na 
nossa jurisprudência atual nos permite fazer essa escolha no seu 
lugar". Na mesma noite, Bread foi executado (DAILLIERetal. op. 
cit., p. 426-428).

Iníciaímente, a concepção da existência de um 
direito absoluto de autodeterminação no âmbito 
interno projetou-se no piano das relações internacio
nais, sendo reconhecida ao Estado soberano - e somen
te a eie, consoante antiga doutrina internacionalista 
- a condição de sujeito de direito internacional em 
potencial.37 Não divisada a soberania, não havería 
que se falar em autodeterminação ou na possibili
dade de gozar de direitos e de assumir deveres pa 
órbita internacional,.

Essa doutrina, que maximiza a importância da 
soberania, transpondo aspectos de ordem interna 
para 0 âmbito do direito*internacional, mostrou-se 
incompatível com o paulatino reconhecimento da 
condição de sujeitos de direito internacional a entes 
outros que não os Estados soberanos, como é o caso 
da Santa Sé e das organizações internacionais. Ape
nas os Estados podem ter soberania, mas não são.os 
únicos entes com personalidade internacional3®

Aíém disso, profundas foram as modificações 
introduzidas no conceitodesde a sua cunhagem por 
Bodin.39 A começar pelas teorias voiuntaristas, estri
ta mente relacionadas à noção de soberania e que 
procuravam justificar a existência e a obrigatorie
dade do direito internacional na aquiescência de um 
Estado singularou na “vontade comum” dos Estados, 
muito se evoluiu até alcançar 0 reconhecimento da 
existência de regras que transcendem a vontade do 
Estado, tomando imperativa a sua observância.40

37 ZIPPELIUS, op. cit., p. 84 e 85.
38 MIRANDA, 2002, p. 323.
59 Cf. Carrillo Salcedo (op. cit., p. 11). Segundo o autor, podem ser 

mencionadas as seguintes notas características do antigo siste
ma jurídico regulador das relações de coexistência e de coopera
ção entre entidades políticas soberanas e autônomas: a) volun- 
ta rism o -as normas emanariam da vontade expressa ou tácita, 
dos Estados; b) relativism o-o Estado somente estava vinculado 
a úma obrigação quando tivesse anuído em sua criação ou a tives-

. se reconhecido; c) neutralidade-o direito internacional estava 
desvinculado de qualquer inspiração de ordem axíológica ou ide
ológica; e d) positivismo-sem  prejuízoda importância docostu- 
me, o direito internacional aglutinava um conjunto de normas 
jurídicas de lex lata, não regras morais ou de aspiração de lege 
ferenda (p. 12).

40 Cf. André Gonçalves Pereira e Fausto de Ouadros (op. cit., p. 57 
-  80), com ampla análise das teorias que procuram demons
trar os fundamentos do direito internacional.
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Para tanto, tenri contribuído o papel desem
penhado pela Organização das Nações Unidas, 
cujas deliberações, legitimadas pelo fato de congre
gar a quase totalidade dos Estados existentes41, 
ensejam a paulatina penetração do direito interna
cional no âmbito interno, abrindo caminho para 
que sejam definitivamente ultrapassados os resquí
cios de dualismo entre a ordem jurídica interna e a 
ordem internacional. .

Vale mencionar, do mesmo modo, que a ado
ção da teoria monista nas relações entre a ordem in
terna e a ordem internacional tem influência direta 
no redimensionamentoda noçãode soberania. Como 
dissemos no limiar deste estudo, èm regra, a colisão 
entre essas ordens não importará a invalidade da nor
ma interna, mas tão-somente a responsabilidade in
ternacional do Estado ou mesmo do indivíduo. Isso, 
no entanto, não tem o condão de afastar a inegável 
influência do direito internacional em seara outrora 
coberta pelo impenetrável manto da soberania.

O estreitamento das relações internacionais e 
o reconhecimento da necessidade de proteção dos 
direitos humanos são responsáveis pelo desapareci
mento da plenitude do poder estatal e pelo esvazia
mento de alguns limites impostos pela soberania.42 
Nesse sentido, devem ser mencionadas as normas 
internacionais relativas aos crimes internacionais 
(genocídio, tráfico de escravos etc.), que não admitem 
como causa de justificação a obediência à norma in
terna, bem como os princípios gerais de direito e o 
costume internacional sobre os direitos do homem, 
cuja observância é igualmente imperativa.43 Como se 
vê, são normas que terão vigência no direito interno, 
a ele se sobrepondo, ainda que ausente a aquiescên
cia do Estado.

: Não obstante o evolver do direito internacional,
alguns aspectos específicos da soberania continuam a 
gozar de elevado prestígio e reconhecimento. Mere-

4' O último Estado a aderir às Nações Unidas (que totaliza 192 
Estados-membros) foi Montenegro, em 28 de junho de 2006, logo 
após a sua declaração de independência da Sérvia. Além disso, 
inúmeras associações e organizações internacionais possuem o 
status de observadoras, o mesmo ocorrendo com 3 Santa Sé.

42 BOBBIO, 1976, p. 857- 862.
43 PEREIRA; OUADROS, op. cit., p. 90.

cem menção a igualdade, a plena capacidadejurídica e 
a independência dos Estados entre si e perante os de
mais sujeitos de direito internacional.44

A igualdade soberana entre os Estados45, como 
defiui de sua própria literalidade, indica que, ao me
nos sob o prisma jurídico ou idealístico-formal, todos 
possuem os mesmos direitos e deveres perante a or
dem jurídica internacional. Além da igualdade, a so
berania exige a possibilidade e a liberdade de agir, 
sem “qualquer subordinação orgânica" a outros su
jeitos-de direito internacional.46

São verdadeiros axiomas que se encontram in
terligados ao princípio da não-intervenção ou não-in- 
gerência nos assuntos de ordem interna. Este. último 
princípio, que se opõe às intervenções não-consensu- 
ais (rectius: sem o consentimento do Estado afetado), 
tem igualmente passado por uma reengenharia, não 
mais ostentando unrvalor absoluto e intangível.

O processo evolutivo, no entanto, longe de 
estar finalizado, tem sofrido profundas mutações 
após o segundo pós-guerra.

4 influência do direito internacional na proteção 
interna dos d ire ito s hum anos: conceitos 
qualitativo e quantitativo de soberania

A compreensão das profundas modificações 
implementadas no conceito de soberania, com a con- 
seqüente identificação dos efeitos daí decorrentes

44 DAILLIER et al., op. cit., p. 428 - 435.
43 Segundo 0 art. 20, n41, da Carta das Nações Unidas, "a organi

zação baseia-se no princípio da igualdade soberana de tódos 
os seus membros". À evidência, trata-se de igualdade situada 
no plano idealístico:formal, pois, no plano materiai, fatores 
políticos, econômicos ou mesmo bélicos contribuem para au
mentar a perspectiva de efetividade dos 'interesses de deter
minados Estados em detrimento dos demais.

46 Cf. Patrick Daiüier et al. (op. cit., p. 430 e 431). Os autores ainda 
identificam uma outra conseqüência da soberania do Estado: “a 
presunçãode regularidade dos atos estatais". Considerando que' 
os atos do Estado somente são controlados "a posteriori", aquele 
que seja acusado de violar 0 direito internacional assumirá uma 
postura defensiva, 0 que obriga os seus acusadores a demonstra
rem o abuso de autoridade ou a má-fé (p. 431.e 432}. Esse entendí- * 
mento, em linha de princípio, é mero desdobramento do princípio 
geral de direito de atribuir 0 ônus da prova a quem alega, o que 
pode vir a ser afastado ou remediado a partir das obrigações inter
nacionais assumidas pelo Estado.
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na proteção dos direitos humanos, exige, para além 
da referência aos seus aspectos interno e externo, 
seja ele dissociado do atributo da indivisibilidade, 
verdadeiro dogma da doutrina clássica.47

Com isso, será possível demonstrar que a no
ção de soberania ainda tem importância e utilidade, 
ainda que suas linhas estruturais tenham sofrido um 
sensível realinhamento. Ultrapassando o outrora 
impenetrável dogma da indivisibilidade, será possí
vel compreender a coexistência da soberania com 
outros princípios igualmente relevantes para o di
reito internacional, como é o caso da proteção dos 
direitos humanos.

Para tanto, é necessário realçar dois aspectos 
do conceito de soberania: o qualitativo e o quantita
tivo. O primeiro aspecto indica a "aptidão ” do Estado 
"para se firmar como poder supremo e independen
te, como raiz, como fundamento, como essência ou 
conteúdo essencial”48, não estando atrelada a qual
quer quantificação. Em relação ao segundo aspecto, 
0 quantitativo, aponta a "soma de poderes sobera
nos, isto é, como medida, como quantum de todas 
as faculdades em que.se traduz o poder supremo e 
independente”.49 A exemplo da árvore em relação 
aos frutos, também o aspecto qualitativo antecede 
e dá sustentação ao quantitativo, sendo possível que 
este, a exemplo dos frutos, sofra inúmeras vicíssitu- 
des sem que o aspecto qualitativo, tal como a árvo
re, apresente qualquer alteração em sua substância.

O aspecto qualitativo traz em si a essência da 
soberania, não importando em negação do conceito 
as suas variações de ordem quantitativa. Assim, 
mesmo nos casos em que determinados poderes ine
rentes à noção de soberania sofram limitações de 
maior ou de menor amplitude, não será correto falar
mos em supressão da própria soberania. A soberania 
somente será afetada em seu aspecto qualitativo, 
logo, em sua essênqia, “quando a limitação da sobe
rania quantitativa for ao ponto de esvaziar comple
tamente 0 quantum dos poderes soberanos”.S0

47Cf.GeorgJeliinek(op,cit., p.450-456). Nas palavras de Duguit, a 
soberania é “una, indivisível, inalienáveleimprescritível'' (Manuel 
de Droit Constitutionnel, 4 ed. Paris: E. de Boccard, 1923, p. 85).

48 OUADROS, 1991, p. 338 e 339.
49 OUADROS, op. cit., p. 339.
50 Idem.

Compreendida a dlcotomia estrutural da so
berania, não haverá maior dificuldade em negar-lhe 
o caráter absoiuto, concepção que tem se mostrado 
inaceitável ante as profundas modificações experi
mentadas pelo direito internacional a partir da Se
gunda Guerra Mundial. Auxiliará, ainda, à aceitação 
da divisibilicfade dos poderes, o que permitirá uma 
limitação quantitativa da soberania.

As intervenções internacionais de ordem con-, 
sensual têm igualmente contribuído para a revisão 
da concepção de soberania, sectárias da sua inarre- 
dável indivisibilidade. Celebrados em grande núme
ro, os tratados de proteção dos direitos humanos, por 
imporem aos Estados a obrigação de respeito às pes
soas submetidas à sua jurisdição, possuem uma na
tureza especial em reíação aos tratados clássicos, que 
somente geravam obrigações entre os Estados-par- 
tes.5’ Geram reflexos na ordem interna e, em caso de 
descumprimento, expõem o Estado à crítica.e à re
pulsa internacionais, isso sem olvidara possível exis
tência de mecanismos sancionadores específicos 
previstos no respectivo tratado.

Outro exemplo dessa última vertente pode ser 
constatado nas crescentes formas de integração en
tre os Estados, resultando na criação*,de órgãos ou 
organizações internacionais de integração, também 
denominadas de supranacionais, com a delegação52 
de poderes soberanos. Nesses casos, contrariamen-

51 Loayza; de Piérola, 1997, p. 213.
52 Sobre a distinção entre transferência e delegação, indicando 

a primeira uma cessão definitiva de poderes e a segunda uma 
cessão temporária, com a possibilidade de reaquisição dos po
deres cedidos, vide Fausto de Quadros (op. cit., p. 196-249). Por 
ser admissível a denúncia aos tratados, não se deve falar em 
renúncia, mas unicam ente em limitação de soberania. Cf. 
Giuseppe de Vergottini (op. cit, p. 47). Vergottini ainda obser
va que falar em transferência {rectius: delegação) de poderes 
soberanosé um “non senso", pois isso somente seria adequado se 
o ente beneficiário da transferência fosse soberano, sendo 
irrelevante a natureza soberana do ente que operou a transferên
cia: “a atribuição ou a competência transferida não é soberana ex 
se, mas unicamente quando a sua titularidade pertence a um su
jeito soberano” (op. cit., p. 48). Não obstante a coerência do ar
gumento, como o caso é de delegação, não de transferência, 0 
Estado mantém a titularidade dos poderes que serâotempora- 
riamente exercidos pela organização, 0 que justifica falarmos 
em delegação de poderes soberanos.
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te ao que se verifica em relação às organizações de 
cooperação, é comum outorgar-lhes atribuição para 
aferir a própria correção das medidas adotadas pe
los órgãos de soberania do Estado, acrescendo que 
suas deliberações, não raro, possuem aplicabilidade 
e eficácia direta na ordem jurídica dos respectivos 
Estados.55 Persistindo a idéia de indivisibilidade, 
como explicar a delegação de poderes soberanos?

Também as intervenções não-consensuais, nos 
casos de graves violações aos direitos humanos [v.g.: a

53 Em relação à estrutura jurídica e ao alcance das limitações que 
impõem à soberania dos Estados, as organizações internacionais 
podem ser de duas espécies: organizações intergovernamentais,. 
de coordenação ou de mera cooperação, e organizações supra
nacionais, de unificação ou de integração. As primeiras confi
guram o tipo clássico e são a grande maioria das organizações 
existentes, sendo caracterizadas pelo fato de os Estados (ou 
mesmo outros sujeitos de direito internacional, como as própri
as organizações internacionais) se associarem e estabelecerem

- relações de cooperação, com o fim de realizar os objetivos ma
teriais da organização. Nesses casos, em rigor,'a organização não 
realiza qualquer intervenção direta na ordem interna dos Esta- 
dos-membros e não é divisada qualquer limitação à soberania 
estatal, limitando-se à coordenação dessas soberanias. Ouanto 
às organizações supranacionais ou de integração, apareceram 
após a Segunda Guerra Mundial, tendo como exemplos mais 
característicos as com unidades européias (o designativo 
supranacional apareceu pela primeira vez no Tratado de Paris, 
de 1951, que instituiu a CECA) e, em situação ainda embrionária, 
o Mercosul. São caracterizadas pela limitação da soberania dos 
Estados, os quais delegam parte dos seus poderes soberanos a 
essas organizações. Com isso, são estabelecidas, em determi
nados domínios, relações de subordinação entre os Estados e 
a organização de que são membros, possibilitando a influên
cia direta da organização na ordem interna dos Estados e a pró
pria revisão de determinados atos praticados, inclusive com o 
acesso direto dos sujeitos de direito interno aos órgãos da or
ganização. Na primeira categoria, tem-se uma relação de coo
peração; na segunda, uma relação de subordinação para fins 
de integração. A inclusão da organização nessas categorias de
penderá da preponderância de uma ou outra característica, já  
que é factíve! a presença de ambas em uma mesma organiza
ção. Cf. André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros (op. cit., 
p. 421-4 24 ); João Mota de Campos et al. (1999, p. 51-53); Patrick 
Daiilier et al. (op. cit., p. 578 e 579); e Joe Verhoeven (2000, p. 
209). José A. Pastor Ridruejo (op. cit., p. 655 - 657), bem como 
M argarida Salem a d’O liveira M artins e Afonso d'Oliveira 
Martins (op. cit., p. 77 - 82) dividem as organizações de mera 
cooperação nas seguintes categorias: a) de coordenação -  ar-

- ticulam a atuação dos Estados ; b) de controle -  zelam pela 
observância de um tratado; e c) operacionais -  atuam direta
mente no plano internacional, utilizando-se de processos f i
nanceiros, econômicos e materiais.

intervenção da ONU nas hipóteses de violação da paz), 
têm sido admitidas. Podem variar desde a emissão de 
pronunciamentos censurando determinada conduta 
ao próprio uso (lícito) da força. Nesses casos, é mani
festa a impossibilidade de a intervenção ser explicada 
pelo conceito clássico de soberania, já que sensivel
mente limitados os poderes passíveis de serem exer
cidos pelo Estado no seu território e sobre os seus 
próprios cidadãos. Tais modalidades de intervenção 
também exigem novas refiexõesém torno do enten
dimento que restringe as limitações quantitativas 
da soberania à “voluntária renúncia ao exercício de 
algumas atividades soberanas", exercício que po
dería ser “sempre reassumido" pelo Estado.54 Se 0 
raciocínio é exato no que diz respeito às interven
ções consensuais, merece temperamentos quanto 
às não-consensuais.

Admitir limites à atuação do Estado, consensu
ais ou não-consensuais, não significa necessariamen
te negar a sua soberania. Como dissemos, o aspecto 
quantitativo da soberania, mera projeção de sua fei
ção qualitativa, pode sofrer limitações ou balizamen
tos sem que 0 conteúdo essencial do poder estatal 
seja comprometido.55 Em se tratando de proteção dos 
direitos humanos, 0 direito internacional não mais 
desempenha.0 papel de coordenador de individuali
dades iguais, absolutas e intangíveis, como eram con
cebidos os Estados, 0 que necessariamente impõe 0 
redimensionamento do clássico conceito de sobera
nia.56

(198), jan./jun. 2008_____________ ___________________

54 MORTATI, op. cit., p. 99 e 100.
!S O Conselho Constitucional francês, na Decisão n °i88 DC, de 22 

de maio de 1985 (confirmada pelas Decísões n0 294 DC, de 25 de 
julho de 1991, e n°3o8 DC, de 9 de abril dei9g2), relativa 3 protocolo 
celebrado no âmbito do Conselho da Europa e que dizia respeito à 
abolição da pena de morte,fixou, deforma discricionária, 0 seguin
te conteúdo essencial da soberania estatal: “o dever de o Estado 
assegurar 0 respeito às instituições da República, a continuidade 
da vida da Nação e a garantia dos direitos e liberdades dos cida
dãos" (LUCHAIRE, op. cit., p. 458).

36 Nesse sentido, é sugestivo o art. 11 da Constituição italiana, ao 
dispor que 0 Estado "aceita limitações de soberania onde elas 
sejam necessárias para possibilitar um sistema jurídico de justi
ça e paz entre as nações”. A alínea 15 do Preâmbulo da Consti
tuição francesa de 1946, incorporado à Carta de 1958, consagra 
disposição praticamente idêntica.

5 A universalidade dos direitos humanos como 
fator de redim ensionam ento da soberania 
estatal

Reconhecendo-se que os direitos humanos 
aglutinam valores verdadeiramente essenciais a qual
quer grupamento, dai derivando a sua fundamentali- 
dade e a correlata necessidade de imperativo respeito 
pelos Estados, tornou-se inevitável e impostergável 
uma releitura do conceito de soberania. A universali
dade aqui referida, no entanto, possui um colorido 
mais idealístico-formal que propriamente material, 
já que freqüentes as situações de inobservância. A 
partir dessa constatação, também ã referida releitura 
da soberania, diuturnamente proclamada, deve en
contrar ressonância no plano da realidade, legitiman
do a adoção de medidas para salvaguardar aqueles 
que tenham seus direitos básicos e essenciais violados 
pelo próprio Estado de que são nacionais.

O respeito aos direitos humanos, preconiza
do em inúmeros atos internacionais, príncipalmen- 
te a partir do segundo pós-guerra, tem contribuído 
à disseminação de ações protetivas e à sedimenta
ção na percepção de cada indivíduo da existência de 
uma obrigação moral à sua conservação. Essa pro
gressiva integração de determinadas normas inter
nacionais de proteção dos direitos humanos, ainda 
que de origem convencionai, ao direito consuetudi- 
nário tem contribuído de forma decisiva para lhes 
conferir um alcance geral.* 36 57

Além disso, 0 dever de respeito aos direitos 
humanos há muito vem sendo realçado pela doutri
na internacionaiista e pode ser considerado ínsito 
nos princípios gerais de direito reconhecidos pelas 
nações civilizadas. Nessa linha, torna-se claro que a 
ordem internacional, em harmonia com as referidas 
fontes de direito internacional, contempladas no 
parágrafo primeiro do art. 38 do Estatuto do Tribu
nal Internacional de Justiça, deve preocupar-se com 
a sua impostergável concretização, atenuando os 
outrora intangíveis dogmas da soberania e disponi
bilizando mecanismos verdadeiramente eficazes 
para a sua proteção,

Esse processo evolutivo indica a existência de 
regras im perativas de direito internacional (ius
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57Cf. Júlio D.Gonzáiez Campos et al. (2003, p. 752).

cogens), possibilita o surgimento de obrigações erga 
omnes, atenuando 0 relativismo inerente à descen
tralização do sistema jurídico internacional e sedi
menta 0 dever de observância dos interesses afeitos 
à sociedade internacional em seu conjunto,58

A proteção internacional dos direitos hum a
nos é um forte indicador da universalidade (toman
do-se como paradigma as normas internacionais e a 
retórica argumentativa) ou da tendência à universa
lidade (tendo-se em conta o relativismo cultural, os 
mecanismos de proteção e a efetiva concretização) 
desses direitos. À luz dessa universalidade, os Esta
dos teriam 0 dever de respeitá-los e de promovê-íos, 
com abstração de qualquer particularidade nacional 
ou regional e das concepções próprias das distintas 
culturas existentes.59 Os direitos humanos, assim, se 
dissociariam da idéia de reciprocidade, impondo 0 
seu respeito mesmo em relação aos nacionais dos 
Estados que normalmente os desrespeitem, sendo 
exigíveis de todos os Estados, independentemente 
das suas obrigações convencionais na matéria.60

O processo de internacionalização dos direitos 
humanos tem sido lento e penoso, mas sua impor
tância à evolução jurídico-positiva desses direitos é 
inegável: sob a ótica da fundamentação, facilitou 0 
acolhimento de seu caráter universal e supra-estatal, 
justificando a positivação na ordem interna, sem 0 
auxílio de concepções jusnaturaiistas; no aspecto da 
titularidade, contribuiu para a ampliação dos sujeitos 
ativos de direito internacional, sendo reconhecida essa 
condição, observados determinados pressupostos, ao 
indivíduo; e quanto aos instrumentos de proteção, per
mitiu que a jurisdição interna não mais ocupasse um 
papel de exclusividade na tutela desses direitos.61
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sS Cf. Bruno Nasdmbene (p. 280 e 281); e Carrillo Salcedo (op. cit.,
p. 153-158).

59 Cf. Bruno Simma (2002, p. 923); e Júlio D. González Campos et 
al. (op. c it , p. 750-

60 Cf. Marcei Sinkondo (op. cit., p. 414). O art. 60, V, da Conven
ção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, é expresso 
no sentido de que "a condição de reciprocidade é excluída no 
que concerne às disposições relativas à proteção humana con
tida nos tratados humanitários". Tratando-se de regra indis
cutivelmente costumeira, é ela extensiva aos Estados que não 
ratificaram a Convenção (LUCHAIRE, op. cit., p. 456).

61 Cf. Antonio Henique Pérez Luno (2003, p. 129 e 130).



Embora pareça incontestável que “a proteção 
internacional do indivíduo importa numa grave 
ameaça à soberania do Estado’’,62 não se pode negar 
que a importância desses princípios exige sejam 
envidados esforços no sentido de. assegurar a sua 
coexistência, evitando que um deles seja diuturna- 
mente invocado para aniquilar o outro.

Apesar da disseminação da concepção de que 
os direitos humanos devem ser imperativamente 
observados por todos os Estados, sua transposição à 
realidade fenomênica, longe de ser direcionada pela 
estabilidade e pela universalidade indissociáveis da 
perspectiva idealístico-formal, tem sido caracteriza
da por momentos de ruptura e por uma inegável li
mitação de ordem espacial. Nos Estados de reduzida 
tradição democrática ou naqueles assolados por cons
tantes conflitos armados, a instabilidade política e a 
ausência de uma sólida ideologia participativa em 
muito contribuem para a não-sedimentação do res
peito ao ser humano como um valor verdadeiramen
te fundamental.63 v

Esse quadro não sofre alterações substanciais 
mesmo nos casos em que, no plano internacional, o 
contorno essencial-dos direitos humanos tenha assu
mido a condição de ius cogens. Ainda que a observân
cia desses valores passe por períodos de confortante 
estabilidade, as rupturas têm sidofreqüentes, o que 
é um ciaro indicador de que a perspectiva material 
de observância dos direitos humanos está longe de 
ter seus contornos sobrepostos à perspectiva 
idealístico-formal,

A exemplo de um governo despótico ou anti
democrático, que jam ais será rotulado como tal no 
respectivo texto constitucional64 *, também nos Esta-

128 " |ustitia, São Paulo. 65

6! DAILLIER et al., op. c it, p. 658.
63 O fenômeno da "globalização", metáfora condensadora da 

nova realidade, permite visualizar uma dara dicotom ia: a 
contraposição entre aqueles que têm seus direitos funda
m entais d iuturnam ente reconhecidos e aqueles para os 
quais direitos dessa natur-eza são signos iingüísti.cos desti
tuídos de conteúdo, daí a felicidade da expressão cunhada 
por José Manuel Pureza (1995, p. 15 e seguintes), ao referir- 
se à existência de um “apartheid global".

64 O art. i" da Constituição cubana fala por si: "Cuba es un Esta
do socialista detrabajadores, independientéy soberano, orga
nizado con todos y para el bien de todos, como república 
unitaria y democrática [...]".

dos onde a inobservância dos direitos humanos é 
uma constante, a apologia de sua importância é con- 
traditoriamente entusiástica.63 Diminutos são os 
Estados que não consagram o respeito aos direitos 
humanos como um valor fundamental, mas múlti
plos são aqueles que não observam  os m ais 
comezinhos princípios relacionados à sua proteção. 
Além disso, ainda são marcantes determinadas di- 
versidades culturais, permitindo que comportamen
tos aparentemente nocivos à dignidade humana66 
em certos Estados sejam tolerados ou mesmo lega
lizados em outros,67

(198), jan./jun. 2008 ____________ _____  ____

t! Benedetto Conforti (2002, p. 208) observa que muitos Estados
aderentes aos pactos in te rn á cio n a is  não têm grande
familiaridade com a tutela dos direitos humanos, o que justifica
a suspeita de que várias adesões foram inspiradas em mera 
propaganda, não estando acompanhadas de uma séria vontade 
de cumprir as obrigações assumidas.

66 Sobre os contornos gerais da dignidade humana, vide, de nossa 
autoria, “Dignidade da Pessoa Humana: Referenciais Metodo
lógicos e Regime Jurídico". In: Revista Brasileira de Direito Cons
titucional n° 4/380.. 2004.

67 Analisando 0 fundamento da regra do art. 30, § 40, da Consti
tuição portuguesa (“Nenhuma pena envolve corno efeito ne
cessário a perda de' quaisquer direitos civis, profissionais ou 
políticos”), afirmou o Tribunal Constitucional [rt Seção, Acórdão 
n° 522/95, Proc. n'! 183/94, rei. Cons. Monteiro Diniz, j. em 28/ 
0 9 h 995 , ATC vol. 32,1995, pp. 345 a 354 (352)]: “Aliás, tudo o 
que vem de dizer-se tem sido referido em diversos arestos deste 
tribunal (Cf. acórdãos n°s 16/84,165/86 e 353/86, Diário da Re
pública, respectiva mente, 2a série, de 12 de Maio'de 1984, i a 
série, de 3 de Junho de 1986, e 2a série, de 9 de Abrii de 1987) subli
nhando-se al, designadamente, que ‘no fundo, 0 n° 4 do artigo 
30° da Constituição deriva, em linha recta, dos primordiais prin
cípios definidores da actuação do Estado de direito democrático 
que estruturaram a nossa lei fundamental, ou sejam: os princípi
os do respeito pela dignidade humana (artigo i°); e os do respeito 
e garantia dos direitos fundamentais (artigo 20)'. E a seguir ajun-
tou-se que ‘dai decorrem os grandes princípios constitucionais 
de política criminal: o princípio da culpa; 0 princípio da necessi
dade da pena ou das medidas de segurança; o princípio da lega
lidade e o da jurisdiclonalidade da aplicação do direito penal; o 
princípio da humanidade; e 0 princípio da igualdade’, para se 
concluir assim: 'Ora, se da aplicação da pena.resultasse, como 
efeito necessário, a perda de quaisquer direitos civis, profissio
nais ou políticos, far-se-ia tábua rasa daqueles princípios, figu- 
randoo condenado como um pros.crito, o que constituiría um fla
grante atentado contra 0 princípio do respeito pela dignidade da 
pessoa humana'". Por outro lado, o art. 15, III, da Constituição 
brasileira determina a suspensão dos direitos políticos enquan
to perdurarem os efeitos da condenação criminal transitada em

Se a referência ao universalismo dos direitos verdade, seria uma "teoria do bloco dominante”, que 
humanos é constantemente prestigiada pelos seus almeja ver-se "convertida em uma ideologia".69 Essa 
defensores, não se pode ignorar 0 relativismo verifí- ideologia, por sua vez, se põe em contraste com uma 
cado na transposição da abstração de suas linhas grande variedade de dimensões axiológicas/vendo- 
estruturais para a realidade.68 O universalismo, em se amparada pela normatização internacional dos

direitos humanos e tendo como meta-valor e ponto 
de equilíbrio a paz universal.70.
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ju lg ado, suspensão esta que é autom ática, acarretando, 
inclusive, a perda do mandato eletivo (STF, RE n0íii8.876/MT, rei. 
Min. Sepúlveda Pertence, Inf. n° 350), isso sem olvidar o art. 92 do 
Código Penal, que dispõe sobre a perda do cargo do agente público 
condenado a pena superior a i (um) ano nos crimes contra a 
administração e superior a 4 (quatro) nos demais casos. Aqui, os 

■ interesses individuais foram relegados a plano secundário, sendo 
prestigiado 0 interesse público correlato à ocupação do cargo que 
a condenação criminal demonstrou não ter 0 agente aptidões 
ético-rfiorais para ocupar. A dicotomia de valores consagrados 
pelas Cartas brasileira e portuguesa bem demonstra que a noção 
de dignidade pode apresentar profundas variações de ordem 
espacial, o que permite concluir que. embora seja um valor 
inerente ao homem e transcendente ao direito posto, a 
ccnstitucionalização de matérias afeitas à dignidade confere 
maior especificidade a esse principio.

65 Sobre 0 universalismo que a concepção individualista ocidental e 
- moderna dos direitos humanos procura atribuir a si própria, Eusebio 
Fernández-García (2001, p. 66) realiza uma crítica que, embora 
vigorosa, é extremamente realista: “Nem todas as tradições cul
turais têm tido ou têm o mesmo valor a partir da perspectiva do 
reconhecimento, desenvolvimento e garantia dos direitos huma
nos. Uma Declaração universal dos direitos fundamentais é in
compatível com a defesa do relativismo cultural e moral. Isso 
significaria que a universidade dos direitos tem preferência sobre 
a preservação de identidades culturais antidireitos”. Anteriormen
te, o autor havia ressaltado que, em determinadas sociedades, 
como a hindu, os direitos derivam dos deveres, que assumem uma 
posição de preeminência no organismo social, enquanto que, à luz 
da Decíaração Universal dos Direitos do Homem, os deveres es
tariam determinados por esses deveres (op. cit., p. 65). Cutros 
exemplos de acentuada diversidade podem ser vistos na Deda- . 
ração dos Direitos do Homem no Islã, adotada pela Organização 
da Conferência Islâmica, no dia 5 de outubro de 1990, no Cairo - 
quandoafirma que “a comunidade islâmica éa melhor comuni 
dade que Deus criou” e que “0 islã é a religião natural do homem”,
0 que definitivamente não se compatibiliza com a liberdade re 
ligiosa propagada peío Ocidente - ,  e na prática de um considerá- . 
vel número de países asiáticos, especialmente Singapura e 
Malásia, que professam os valores de Confúcio e centram o foco 
de suas atenções nos deveres dos indivíduos perante a socieda
de, na disciplina e no respeito à autoridade, Cf. Jean-François 
Dobelle (2002, p.371). Bruno Nascimbene (op. c it, p. 290) acres
centa que a Carta da Liga Árabe, em seus art. 32 a 35, estabelece 
nítidas discriminações entre nacionais e estrangeiros por razões 
religiosas. Também Bruno Simma (op. c it, v. II, p. 924) lembra 
que a China e os Estados islâmicos professam 0 relativismo des 
direitos humanos.

Epílogo
O desafio que se apresenta no terceiro m ilê

nio é a impostergávei necessidade de romper-se com 
as sólidas barreiras culturais (v.g.: a posição inferior 
da mulhér em certas culturas), ideológicas {v.g.: a 
reminiscência de concepções marxistas), econômicas 
{v.g.: a insuficiência de recursos para a implementação 
dos direitos sociais) e técnicas {v.g.: a insuficiência de 
ratificações e as reservas apresentadas em atos in
ternacionais convencionais) que ainda conferem 
força às dissonâncias existentes no trato dos direi
tos humanos.7'

Ultrapassado esse obstáculo, com a dissemi
nação de valores ético-culturais de natureza comum 
à sociedade internacional, será possível alcançar-se 
o aumento~das zonas de convergência quanto ao 
imperativo respeito aos direitos verdadeirâmente 
essenciais à dignidade humana.

GARCIA, E. Influences of the internationa! lega! order 
in the protection of human ríghts: the necessary 
analysis of the notion of sove rei gnty. Revista Justitia 
(São Paulo), v. 198, p. 117-131 / jan/jun.2008.

• ÂB5TRÂCT:The argumentation is searchingforthe 
identification of the influence of the international 
juridical order in the protection of the concept of 
sovereignty, that- no more may be adjusted with 
the character of indiv isib ility, sectarian of an 
isoiation incompatible with the universalization of 
human ríghts. Those ríghts let be “hostages” of the 
internai order, that pass to be molded with the 
assistance ofinternational order.

69 RUOTOLO, 2000, p. 318.
7°ldem .
71 Cf. Pierre-Marie Dupuy (op. cit, p. 228 -  232).
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Os Direitos Civis e Políticos das Mulheres no Brasil

• SUMÁRIO: Introdução, i A proteção dos direitos ci
vis e políticos das mulheres no Brasil: marco ju rí
dico constitucional e internacional. 2 Os direitos 
políticos das mulheres. 2.1 A participação política 
das mulheres na esfera pública estatal. 2.1.1'Poder 
Legislativo. 2.1.2 Poder Executivo. 2.1.3 Poder Judi
ciário. 2.2 A participação política das mulheres nas 
demais esferas. 3 Os direitos civis das mulheres. 4 
Os direitos civis e políticos das mulheres: avanços, 
desafios e obstáculos. Referências bibliográficas.

• RESUMO: Objetiva este artigo enfocar os direitos 
civis e políticos das mulheres no Brasil. Será exami
nado 0 marco jurídico constitucional e internacio
nal relativamente à proteção desses direitos, com 
destaque à Constituição Federal de 1988 e aos tra
tados internacionais de proteção dos direitos huma
nos ratificados pelo Brasil. À luz do marco jurídico, 
será desenvolvida a análise dos direitos políticos das 
mulheres, avaliando a participação política das 
mulheres na esfera pública estatal, notadamente 
nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem 
como em demais espaços de participação política". 
Do estudo dos direitos políticos, transita-se aos di
reitos civis das mulheres, considerando os parâme
tros constitucionais e as inovações introduzidas pelo 
novo Código Civil (Lei 10.406/02). Porfim, serão lan
çados os avanços, os obstáculos e os desafios para 
a implementação dos direitos civis e políticos das 
mulheres brasileiras, capaz de assegurar 0 exercí
cio de sua cidadania civil e política, nos espaços pú
blico e privado.

• PALAVRAS-CHAVE: Direitos das mulheres. Direitos 
civis. Direitos políticos. Proteção internacional dos 
direitos humanos.

Introdução
Objetiva este artigo enfocar os direitos civis e 

políticos.das mulheres no Brasil.
inicialmente, será examinado 0 marco juríd i

co constitucional e internacional relativamente à

Flávia PIÒVESÁN*

proteção desses direitos, com destaque à Constitui
ção Federal de 1988 e aos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Em um segundo momento, será desenvolvida 
a análise dos direitos políticos das mulheres, avalian
do a participação política das mulheres na esfera 
pública estatal, notadamente nos Poderes Legislati
vo, Executivo e Judiciário, bem como em demais es
paços de participação política.

Em um terceiro momento, transita-se ao es
tudo dos direitos civis das mulheres, à luz dos parâ
metros constitucionais e das inovações introduzidas 
pelo novo Código Civil (Lei 10.406/02).

Finalmente, serão lançados os avanços, os 
obstáculos e os desafios para a implementação dos 
direitos civis e políticos das mulheres brasileiras, ca
paz de assegurar o exercício de sua cidadania civil e 
política, nos espaços público e privado, em sua ple
nitude e com inteira dignidade-.

i  A proteção dos direitos civis e políticos das mulhe
res no Brasil: marco jurídico constitucional e in
ternacional

A Constituição Federal de 1988 simboliza 0 
marco ju ríd ico  da transição  dem ocrática e da 
institucionalização dos direitos humanos no país. O
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texto constitucional demarca a ruptura com o regi
me autoritário militar instalado em 1964, refletindo 
o consenso democrático "pós-ditadura”. Após 21 
anos de regime autoritário, objetiva a Constituição 
resgatar 0 Estado de Direito, a separação dos pode
res, a Federação, a democracia e os direitos funda
mentais, à luz do princípio da dignidade humana. O 
valor da dignidade da pessoa humana, como funda
mento do Estado Democrático de Direito (artigo i°,
III da Constituição), impõe-se como núcleo básico e 
informador de todo 0 ordenamento jurídico, como 
critério e parâmetro de valoração a orientar a inter
pretação do sistema constitucional.

Introduz a Carta de 1988 um avanço extraor
dinário na consolidação dos direitos e garantias fun
damentais, situando-se como 0 documento mais 
abrangente e pormenorizado sobre os direitos hu
manos jam ais adotado no Brasil. É a primeira Cons
tituição brasileira a iniciar com capítulos dedicados 
aos direitos e garantias, para, então, tratar do Esta
do, de sua organização e do exercício dos poderes. 
Ineditamente, os direitos e garantias individuais são 
elevados a cláusulas pétreas, passando a compor 0 
núcleo material intangível da Constituição (artigo 60, 
parágrafo 40). Há a previsão de novos direitos e ga
rantias constitucionais, bem como o reconhecimen
to da titularidade coletiva de direitos, com alusão a 
sindicatos, a associações e a entidades de classe.

Alérh disso, a Constituição fortalece e aprimo
ra â tônica democrática, ao consagrar a democracia 
participativa, mediante a instituição de mecanismos 
de participação direta da vontade popular (como 0 
plebiscito, 0 referendo e a iniciativa popular, nos ter
mos dos artigos i°, parágrafo único e 14), estimulando, 
ainda, 0 direito de participação orgânica e comunitá
ria (artigos io, 11,194, Vil, e 198, III).

De todas as Constituições brasileiras, foi a 
Carta de 1988 a que mais assegurou a participação 
popular em seu processo de elaboração, a partir do 
recebimento de elevado número de emendas popu
lares. É, assim, a Constituição que apresenta 0 mai
or grau de legitimidade popular.

Na avaliação do movimento de mulheres, um 
momento destacado na defesa dos direitos huma
nos das mulheres foi a articulação desenvolvida ao 
longo do período pré-1988, visando à obtenção de 
conquistas no âmbito constitucional. Esse processo
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culminou na elaboração da "Carta das Mulheres Bra
sileiras aos Constituintes", que contemplava as prin
cipais reivindicações do movimento de mulheres, a 
partir de ampla discussão e debate nacional. Em ra
zão da competente articulação do movimento du
rante os trabalhos constituintes, 0 resultado foi a 
incorporação da maioria significativa das reivindica
ções formuladas pelas mulheres no texto constitu
cional de 1988.

Como observa Leila Linhares Barsted:

O movimento feminista brasileiro foi um ator 
fundamental nesse processo de mudança le
gislativa e social, denunciando desigualdades, 
propondo políticas públicas, atuando junto ao 
Poder Legislativo e, também, na interpretação 
da lei. Desde meados da década de 70,0 movi
mento feminista brasileirotem lutado em de
fesa da igualdade de direitos entre homens e 
mulheres, dos ideais de Direitos Humanos, 
defendendo a eliminação de todas as formas 
de discriminação, tanto nas leis como nas práti
cas sociais. De fato, a ação organizada do movi
mento de mulheres, no processo de elaboração 
da Constituição Federal de 1988, ensejou a 
conquista de inúmeros novos direitos e obri
gações correlatas do Estado, tais como 0 reco
nhecimento da igualdade na família, 0 repúdio 
à violência doméstica, a igualdade entre filhos, 
0 reconhecimento de direitos reprodutivos, etc 
(BARSTED, 2001, p. 35).:

(198), jan./jun. 2008 __________

’ Para a autora: “[...] esse quadro legislativo favorável foi fruto de 
um longo processo de luta das mulheres pela ampliação de sua 
cidadania, compreendida de forma restrita pela República bra
sileira inaugurada em 1889. As restrições aos direitos políticos 
das mulheres somente foram retiradas completamente na Cons
tituição Federal de 1934; no plano dos direitos civis, até 1962, a 
mulher casada era considerada relativamente incapaz, necessi
tando da autorização do marido para exercer os mais elementa
res direitos) como, por exemplo, o direito ao trabalho. Até 1988, 
as mulheres casadas ainda eram consideradas colaboradoras do 
marido, competindo a estes a direção da sociedade conjugal. No 
que se refere aos direitos trabalhistas, até fins da década de 70, 
a lei, sob a rubrica de 'proteção', impedia a entrada da mulher 
em amplos setores do mercado de trabalho” (op. cit., p.34-35).

O êxito do movimento de mulheres, no tocan- ferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de
te aos ganhos constitucionais, pode ser claramente 1993,0 Plano de Ação da Conferência Mundial sobre
evidenciado pelos dispositivos constitucionais que, População e Desenvolvimento do Cairo, de 1994, a
dentre outros, asseguram: a) a igualdade entre ho- Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
mens e mulheres em geral (artigo 50, 1) e especifica- Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, e a
mente no âmbito da família (artigo 226, parágrafo Declaração e a Plataforma de Ação da Conferência
°); b) o reconhecimento da união estável como en- Mundial sobre a Mulher de Pequim, de 1995. Esses
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tidade familiar (artigo 226, parágrafo 3°, regulamen
tado pelas Leis 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e 
9.278, de 10 de maio de 1996); c) a proibição da dis
criminação no mercado de trabalho por motivo de 
sexo ou estado civil (artigo 70, XXX, regulamentado 
pela Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, que proíbe a 
exigência de atestados de gravidez e esterilização e ou
tras práticas discriminatórias para efeitos admissionais 
ou de permanência da relação jurídica de trabalho); d) 
a proteção especial da mulher do mercado de traba
lho, mediante incentivos específicos (artigo 70, XX, re
gulamentado pela Lei 9.799, de 26 de maio de 1999, 
que insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras 
sobre 0 acesso da mulher ao mercado de trabalho); e)' 
0 planejamento familiar como uma livre decisão do 
casal, devendo 0 Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para 0 exercício desse direito (artigo 226, 
parágrafo 70, regulamentado pela Lei 9.263, de 12 de 
janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar, 
no âmbito do atendimento global e-integral à saúde); ef) 
0 dever do Estado de coibir a violência no âmbito das 
relações familiares (artigo 226, parágrafo 8o, tendo 
sido prevista a notificação compulsória, em território 
nacional, de casos de violência contra a mulher que for 
atendida em serviços de saúde públicos ou privados, 
nos termos da Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003, 
bem como adotada a Lei Maria da Penha - Lei 11.340, 
de 07 agosto de 2006, para a prevenção e 0 combate 
da violência contra a mulher). Além desses avanços, 
merece-ainda destaque a Lei 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, que estabelece normas para as eleições, 
dispondo que cada partido ou coligação deverá re
servar o mínimo de 30 % e 0 máximo de 7 0 %  para 
candidaturas de cada sexo. Adicione-se, também, a 
Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, que ineditamente 
dispõe sobre o crime de assédio sexual.

Na experiência brasileira, há que se observar 
que os avanços obtidos no plano internacional foram 
e têm sido capazes de impulsionar transformações 
internas. Nesse sentido, cabe destaque ao impacto e 
à influência de documentos como a Convenção so
bre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, 
de 1979, a Declaração e 0 Programa de Ação da Con-

instrumentos internacionais inspiraram e orienta
ram o movimento de mulheres a exigir, no plano lo
cal, a implementação de avanços obtidos na esfera 
internacional.

No âmbito jurídico-normativo, 0 período pós- 
1988 é marcado pela adoção de uma ampla norma- 
tividade nacional voltada à proteção dos direitos 
humanos, ao que se conjuga a crescente adesão do 
Brasil aos principais tratados internacionais de pro
teção dos direitos humanos. A Constituição Federal 
de 1988 celebra, desse modo, a reinvenção do marco 
jurídico-normativo brasileiro no campo da proteção 
dos direitos humanos.

Desde 0 processo de democratização do país, 
e em particular a partir da Constituição Federal de 
1988, os mais importantes tratados internacionais 
de proteção dos direitos humanos foram ratificados 
pelo Brasil.2 * 21

2 Dentre eles, destacam-se: a) a Convenção Interamericana para 
Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; b) a Convenção 
contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou De
gradantes, em 28 de setembro de 1989; c) a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; d) o Pacto inter-, 
nacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24dejaneirodei992; e) 0 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociaise Culturais, em 
24de janeiro de 1992; f) a Convenção Americana de Direitos Hum a
nos, em 25 de setembro de 1992; g) a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 
27 de novembro de 1995; h) o Protocolo à Convenção Americana 
referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 1996; 
i) 0 Protocolo à Convenção Americana em matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em
21 de agosto de 1996; j) 0 Estatuto de Roma, que cria 0 Tribunal 
Penal Internacional, em 20 dejunhode2002; k) o Protocolo Facul
tativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho de 2002; e I) os 
dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da 
Criança, referentes ao envolvimento de crianças em conflitos 
armados e à venda de crianças e prostituição e pornografia in
fantis, em 24 de janeiro de 2004. A esses avanços, soma-se 0 
reconhecimento da jurisdição da Corte interamericana de Direi
tos Humanos, em dezembro de 1998.
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Além dos significativos avanços decorrentes 
da incorporação, pefo Estado Brasileiro, da normatí- 
vidade internacional de proteção dos direitos hu
manos, o pós-1988 apresenta a mais vasta produção 
normativa de direitos humanos de toda a história 
legislativa brasileira. Pode-se afirmar que a maior 
parte das normas de proteção aos direitos civis e 
políticos foi elaborada após a Constituição de 1988, 
em sua decorrência e sob a sua.inspiração.3

Como atenta Leiía Linhares Barsted (op. cit,' 
p. 34): “[...] nosso país não só assinou todos- os docu- 
mentos-relativos ao reconhecimento e às proteções 
aos direitos humanos das mulheres, como apresen
ta um quadro legislativo bastante avançado no que 
se refere à igualdade de direitos entre homens e 
mulheres”. / ' ■ •

3 Neste sentido; considerando especificamente a proteção dos di- 
reitos'civis e políticos, dentre outros, destacam-se os seguintes 
atos normativos: a) Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989-  Define os 
crimes resultantes de preconceito de raça e cor, prevendo o ra
cismo como crime inafiançável e imprescritível (anteriormente 
à Constituição de 1988, o racismoera considerado mera contra
venção penai); b) Lei 9.029, de 13 de abril de 1995 - Proíbe a exi
gência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas 
discriminatórias para efeitos admissionaís ou de permanência 
da relação jurídica de trabalho; c) Decreto 1.904, de 13 de maio de 
1 9 9 6 - Institui o Programa Nacional.de Direitos Humanos, que 
ineditamente atribúi aos direitos hum anos.0 status de política 
pública governamental, contendo propostas de ações governa
mentais para a proteção e promoção dos direitos civis e políticos 
no Brasil; d) Lei 9 -459. de 13 de maio de 1997 -  Altera e aprimora a 
Lei 7.716/89 (que define os crimes resultantes de preconceito de 

. raça ou de cor), prevendo também a punição de crimes resultan
tes de preconceito de etnia, religião ou procedência nacional; e) 
Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 -  Estabelece normas para 
as eleições, dispondo que cada partido ou coligação deverá re
servar o mínimo de 3 0 %  e 0 máximo de 7 0 %  para candidaturas 
de cada sexo; f) Lei 8.069, de 13 de julho de 1990-D isp õ e  sobre 0 
Estatuto da Criança e dõ Adolescente, considerada uma das le
gislações mais avançadas a respeito da matéria, ao estabelecer 
a proteção integral à criança e ao adolescente, destacando os 
seus direitos fundamentais, bem como a política de atendimen
to desses direitos; e g) Lei 9.455, de 07 de abril de 1997 - Define e 
pune o crime de tortura, como crime inafiançável e insuscetível 
de graça ou anistia, por eles respondendo os mandantes, os exe
cutores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem, em consonân
cia com o disposto no artigo 50, XLIIi, da Constituição de 1988.

2 Os d ireitos políticos das m ulheres
Como já abordado no tópico “1”, a Constituição 

Brasileira de 1988 alarga, fortalece e aprimora a prote
ção dos direitos políticos no Brasil.

Ao consagrar 0 princípio da soberania popu
lar, 0 texto constitucional estabelece, no artigo 10, 
parágrafo único, quetodo poderemana do povo, que 
0 .exerce por meio de representantes eleitos ou dire
tamente, nos termos da Constituição. Os mecanismos 
de participação direta da vontade popular contem
plados pela Constituição são 0 plebiscito, 0 referendo 
e a iniciativa popular, instrumentos regulamentados 
pela Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998.4

A soberania popular é exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos -  que,-ineditamente, integra 0 conteúdo 
material intangível da Constituição, nos termos do 
artigo 60, parágrafo 4o, II.

O alistamento eleitoral e 0 voto são obriga
tórios para os maiores de 18 anos e facultativo para 
os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores 
de 16 e menores de 18 (artigo 14, parágrafo 10, i e II). 
Vedado é 0 alistamento, como eleitores, aos estran
geiros e, durante 0 período do serviço militar obri
gatório, aos conscritos. Atente-se que somente em 
1932 é que as mulheres brasileiras passaram a ter o 
direito de voto.

De acordo com estatísticas eleitorais do Tri
bunal Superior Eleitoral, em 2000 as mulheres inte
gravam  5 0 ,4 8 %  do eleitorado nacional, o que

’4 De acordo com o artigo 20 da Lei 9.709/98: “Plebiscito e referendo 
são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre 
rhatéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, 
legislativa ou administrativa”. Adiciona 0 parágrafo 10 do mesmo 
artigo: “O plebiscito é convocado com anterioridade a ato 
legtslativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, a provar 
ou denegar o que lhe tenha sido submetido". O parágrafo 20 
acrescenta que: 'O referendo é convocado com posterioridade a 
ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 
ratificaçãoou rejeiçâo”.'Ouantoà iniciativa popular, nostermos 
do artigo 61, parágrafo 20, pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles”.
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corresponde a 55.437,428 de eleitoras no universo Nacional dos Direitos da Mulher e do movimento de
global de 109.826.263 votantes. Note-se que esse 
percentual manteve-se estável, apontando a 50,22% 
em 1994 (47-597-230 eleitoras); 50 ,16 % em 1996 
(50.803.039 eleitoras); e 49,99% em 1998 (53.013.835 
eleitoras).5

A possibilidade de candidatar-se a um cargo 
eletivo deve respeitar determinadas exigências cons
titucionais, tais como: a nacionalidade brasileira, 0 
pleno exercício dos direitos, políticos, 0 alistamento 
eleitoral, 0 domicílio eleitoral na circunscrição e a 
filiação partidária. Outra condição de elegibilidade 
é a idade mínima de 35 anos para presidente e vice- 
presidente da República e senador; 30 anos para 
governador e vice-governador de estado e do Distri
to Federai; 21 anos para deputado federal, deputado 
estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de 
paz; e 18 anos para vereador. Inelegíveis são os 
inalistáveis e os analfabetos.

Observe-se que a Lei 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, ao estabelecer normas para as eleições, 
dispôs que cada partido ou coligação deverá reser
var 0 mínimo de 30 % e o máximo de 7 0 %  para can
didaturas de cada sexo. Anteriormente, a Lei 9.100, 
de 02 de outubro de 1995, previa uma cota mínima 
de 2 0 %  das vagas de cada partido ou coligação para a 
candidatura de mulheres. Tais comandos normativos 
estão em absoluta consonância com a Convenção so
bre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina
ção contra a Mulher, que estabelece não apenas 0 
deverdo Estadode proibira discriminação, como tam 
bém 0 dever de promover a igualdade, por meio de 
ações afirmativas. Essas ações constituem medidas 
especiais de caráter temporário, voltadas a acelerar 
a igualdade de fato entre 0 homem e a mulher (arti
go 4o da convenção).

Importa realçar que a adoção da legislação das 
cotas está associada à campanha "Mulheres sem 

, Medo do Poder”, desenvolvida pela bancada femini
na do Congresso Nacional, com 0 apoio do Conselho

5 A respeito, consultar Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Estatís
ticas do TSE, Brasília. Os dados foram obtidos via base de dados 
Canelew, CD-ROM.

mulheres.6
A respeito das cotas, constata-se qiie, se em 

1994 (anteriormente à legislação das cotas) a per
centagem de mulheres candidatas no Brasil apon
tava 7,18%, em 2002 (com a adoção da lei das cotas) 
essa percentagem foi elevada a 14,84%, de acordo 
com dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral. 
Como observa José Eustáquio Diniz Alves:

Durante 60 anos, de 1932 até 1992, as m ulhe
res brasileiras conseguiram obter no máximo 
7 %  das cadeiras do Legislativo municipal. Em 
1994, as mulheres representavam 8% das As
sembléias Legislativas do país e 6 %  da Câmara 
Federal. Para reverter essa situação de desvan
tagem foram promulgadas as Leis 9.100/95 e 
9,504/97 inaugurando a política de cotas, com 
o objetivo de reverter o caráter excludente do 
sistema político brasileiro, nos aspectos de 
gênero (DINIZ ALVES, 2004, p. 1).

No entanto, pondera o autor que o

[...] crescimento tem ficado abaixo do esperado 
e do que aconteceu em outros países que adota
ram algum tipo de política de cotas. Os resulta
dos tímidos da Lei se devem à forma como a 
legislação foi adotada no Brasil. A Lei “reserva” 
30 % das vagas para cada sexo, mas não obriga 
que cada partido preencha as vagas destinadas 
para o sexo que tem representação minoritária. 
Em consequência, nenhum partido cumpriu a 
cota de 30% na média nacional nos últimos plei
tos. Nas eleições municipais de 2004 a média 
nacional de candidaturas femininas para as Câ
maras Municipais foi de 22% e a percentagem 
de vereadoras eleitas ficou em 12%  (DINIZ ALVES, 
op. cit, p. 1). ' -

6 Relatório nacional brasileiro sobre a implementação da plata
forma de ação da IV Conferência Mundial da Mulher (Pequim, 
1995) à sessão especial da Assembléia Geral das Nações Unidas 
“Mulher 2000: Igualdade de Gênero, Desenvolvimento ePaz para 
0 Século XXI”, 2000, p.43.



O movimento de mulheres tem entendido que 
a política de cotas não resuitou em um apoio efetivo 
e adequado às candidaturas femininas, denunciando 
que os partidos políticos não cumprem as cotas, e seus 
fundos não destinam recursos de caráter afirmativo 
às candidaturas das mulheres.?

Quanto aos partidos políticos, a Constituição 
consagra a liberdade para sua criação, fusão, incorpo
ração e extinção, resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa humana e observados os 
preceitos do caráter nacional, a proibição de recebi
mento de recursos financeiros de entidade ou go
verno estrangeiros ou de subordinação a estes e a 
prestação de contas à Justiça Eleitora}.

Aos partidos políticos é assegurada a autono
mia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de fidelidade e disciplina partidárias. Em 1995, 
na direção nacional dos maiores partidos políticos, 
havia apenas 5 %  de mulheres, sendo que esse per
centual elevou-se a io %  em 1998 e a 12%  em 2000.

Os partidos políticos estão impossibilitados de 
utilizar de organização paramilitar, sendo assegura
do 0 acesso aos recursos do fundo partidário, bem 
como o acesso gratuito aos meios de comunicação 
de massa, de acordo com a legislação eleitoral.

Não é admitida a cassação dos direitos políti
cos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de 
cancelamento da naturalização por sentença tran
sitada em julgado; incapacidade civil absoluta; con
denação criminal transitada em julgado, enquanto 
durar seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; e improbi
dade administrativa.

AJustiça Eleitoral brasileira é responsável pela 
organização da divisão eleitoral do país; pelo alista
mento; pela adoção ou proposição de providências
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7 O Brasil e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher -  documento do Movimento de 
Mulheres para 0 Cumprimento da Convenção sobre a Eliminação 
deTodas as Formas de Discriminação contra a M uíher-CEDAW  
pelo Estado brasileiro: propostas e recomendações, 2003, p, 26- 
27; Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Mulheres 
Brasileiras, 2002, p. 17.

para que as eleições se realizem no tempo e na for
ma determinados em lei; pela fixação da data das 
eleições (quando não determinada pela Constitui
ção); pela resolução acerca das argüições de inelegi- 
bilidade e incom patibilidade; pela concessão de 
habeas corpus e mandado de segurança em casos 
pertinentes a matéria eleitoral; pela apuração dos 
sufrágios e proclamação dos eleitos; pelo processa
mento e julgamento dos delitos eleitorais e comuns 
que lhe forem conexos; e pela decretação da perda 
do mandato legislativo, nos casos previstos consti
tucionalmente.

Desse modo, constata-se que, no plano nor
mativo, não há qualquer discriminação baseada no 
gênero a obstar às mulheres brasileiras 0 pleno e 
livre exercício de seus direitos políticos, seja por 
meio da capacidade eleitora ativa (na condição de 
eleitora), seja por meio da capacidade eleitoral pas
siva (na condição de candidata).

Ressalte-se que a Convenção sobre a Elimina
ção de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, ratificada pelo Brasil em 1984, no artigo 7°, 
enuncia 0 dever dos Estados partes de adotar todas 
as medidas apropriadas para eliminar a discrimina
ção contra a mulher na vida política e pública do 
país, de forma a garantir, em igualdade de condi
ções com os homens, 0 direito de votar e de ser vo
tada em eleições públicas; o direito de participar na 
formulação e execução de políticas governamentais; 
e 0 direito de participar de- organizações e associa
ções não-governamentais que se ocupem da vida 
pública e política do país.

Ao conjugar a normatividade internacional e 
constitucional, conclui-se que no âmbito jurídico 
resta assegurada a plena igualdade entre os gêne
ros no exercício dos direitos políticos, sendo veda
da qualquer discriminação contra a mulher.

2.1 A participação p olítica das m ulheres na 
esfera pública estatal

2.1.1 Poder Legislativo
Na esfera do Poder Legislativo federal, a re

presentação de mulheres na Câmara dos Deputados 
em 1995 e 1998 era de apenas 6 %  no universo de 513 
deputados, sendo que, em 2002, houve um expres
sivo aumento para 8 ,19 %. No Senado Federal a 
representatividade de mulheres é ainda mais redu
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zida, apontando 2,46% em 1995 e 6,17% em 2000, 
em um universo de 81 senadores. Cabe observar que, 
em 1932, foi eleita a primeira e única mulher ao car
go de deputada federal, sendo que a participação 
feminina na Câmara sofreu expressivo aumento na 
década de 80, reflexo da maior articulação do movi
mento de mulheres.

No âmbito estadual, a representação de mu
lheres nas Assembléias Legislativas, na média nacio
nal, aponta a 8 %  no universo de 1.045 deputados 
estaduais eleitos em 1995 e 1998, tendo esse percen
tual se elevado em 2000, com 10 %  de mulheres, no 
universo de 1.059 deputados estaduais eleitos no 
país. Tal como na esfera federal, as décadas de 80 e 
90 sinalizaram expressivo aumento de mulheres nos 
quadros das Assembléias Legislativas estaduais.

No âmbito municipal, em 1995 e 1998 0 per
centual de mulheres eleitas à vereança era de 7 %  dos 
52.962 vereadores eleitos, sendo que em 2000 esse 
percentual elevou-se a 11%  dos 58.323 vereadores 
eleitos.

Observe-se que em 2004, considerando o uni
verso total de 5.562 municípios no Brasil, em 1.631 
deles nenhuma vereadora foi eleita; a maior parte 
dos municípios (2.087) elegeu entre 10 %  e 19,9% de 
mulheres; em 431 deles 3 0 %  a 39,9%  de mulheres 
foram eleitas; em 93 municípios, entre 4 0 %  e 49,9% 
de mulheres 0 foram; e, finalmente, em 23 municí
pios, as mulheres passaram a ser maioria na Câm a
ra Municipal.8

A n o C a n d id a ta s E le ita s A n o C a n d id a ta s E le ita s

1932 1 1 1970 4 1

1935 - 2 1974 4 1

1946 18 Ó 1978 - 4

1950 9 i 1982 58 8

1954 13 3 1986 166 26

8 2 199Ü 29

j 1962 9 0 1994 1189 32  j 

2 9 ~j 1965 13 6 1 9 9 8 -  ( 352

Tabela 1 -  Evolução da participação das mulheres ha Câmara
dos Deputados, Brasil, 1932-1998-
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dez. 2000

' José Eustáquio Diniz Alves, op. cit. p. 02.
9 Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Se

cretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002, p.i2ô.

A n o C a n d id a ta s E le ita s A n o C a n d id a ta s E le i ta s

1 9 4 6 8 5 1974 15 11

1 9 5 0 10 8 1978 - 2 0

1 954 16 7 1982 1 32 2 8

1 9 5 8 3 9 2 1986 3 8 5 31

1 962 92 11 . 1 9 9 0 - 5 8

1 965 3 9 11 199 4 6 1 3 -

1 9 7 0 38 8 1 9 9 8 1 3 8 8 107.

Tabela 2 — Presença das mulheres nas Assembléias Legisíativas 
dos estados, Brasil, 1946-1998“
Fonte:Tribunal Superior Eleitoral

P O D E R  L E G I S L A T I V O

M u lh e r e s % H o m e n s % T o ta l

V  e rç a d o ra s* 6 .9 9 2 11 ,61  • 5 3 .2 5 3 8S .39 6 0 .2 4 5

D e p u ta d a s  E s ia d u a is /D is tn ta is 111 10 ,4 8 9 4 8 : 89 ,5 2 1 .0 5 9

D e p u ta d a s  F e d e ra is 3 5  • 6 ,8 2 4 7 8 93 ,1 8 5 1 3

S e n a d o ra s 05 6 ,1 7  r 76 93 ,8 3 ,

T o í a l 7 .1 4 3 1 1 .5 4 5 4 .7 5 5 8 8 ,4 6 6 1 .8 9 8

Tabela 3 -P re se n ça  das mulheres no Poder Legislativo, Brasil, 
2001"
Fonte: CFemea -  maio de 2001 
* 20 nomes - sexo não informado

2 .1.2  Poder Executivo
No Poder Executivo estadual,.em 1994,1998 e 

2000, a representatividade de mulheres eleitas para 
o cargo de governador(a) do estado manteve-se em 
4 %, com uma governadora eleita no universo de 27 
governadores. Já em 2002, a representatividade pas
sou a 8%, com a eleição de duas governadoras.

Na esfera municipal, a média nacional apon
ta também para estatística semelhante, sendo de 
apenas 3%  a representação de mulheres nos cargos 
de prefeito(a) em 1995, considerado o universo de 
4.972 municípios; e 5 %  em 1998 e 2000, consideran
do o universo de 5.505 municípios.

No âmbito da administração pública federal, 
a média de participação de mulheres em cargos de 
assessoramento superior (DAS 5 e 6) corresponde a 
17%  em 1995 e 15% em 1998 e 2000. Já nos cargos de 
menor hierarquia funciona! (DAS 1), a participação

10 M inistério das Relações Exteriores, M inistério da Justiça, 
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p. 127.

" Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Se
cretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p.132.



de mulheres alcança 45% (dados de 1998). Note-se 
que as mulheres são 5244% dos servidores na admi
nistração pública direta.

No M inistério das Relações Exteriores, em 
i995>-do universo de 98 embaixadores apenas 3 eram 
mulheres,-o que corresponde a 3,52%. Em 1998 esse 
percentual elevou-se para 3,87% e em 2000 para 
4,45%. Ouanto à representatividade de mulheres no 
cargo de ministro(a) de segunda classe, em 1995, era 
de 6,52%; em 1998 era 12,05%; e, em 2000, era de 
11,80%.
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| N ív e l /F u n ç ã o H o m e n s % M u lh e r e s %  ■ ■ T o ta l

D A S  1 3 .6 4 1 5 4 ,4 7 3 .0 4 3 4 5 ,5 3 6 .6 8 4

D A S  2 3 .5 1 9 6 0 ,1 4 2 .3 3 2 3 9 ,8 6 5 .8 5 1

D A S  3 1 .50S 6 2 ,1 6 9 1 8 3 7 ,8 4 2 .4 2 6

; D A S 4 1 .1 7 3 7 0 ,5 8 4 8 9  '■ 2 9 ,4 2  * 1 .6 6 2

r D A S  5 4 5 6 8 3 ,5 2 90 16 ,4 8 5 4 6

D A S  6 118 8 6 ,7 6 18 1 3 ,2 4 , . 136

T o ta l f lO .4 1 5 ,6 0 ,1 8 6 .8 9 0 3 9 ,8 2 1 7 .3 0 5

Tabela 6 -  Servidores federais por cargos em comissão, Brasil, 
1998^
Fonte: SRH/MARE

No âmbito do Poder Executivo federal, há que 
se destacar que, em 2003, tomaram posse cinco mi
nistras, encarregadas dos Ministérios do Meio Ambi
ente, Assistência e Promoção Social, Minas e Energia 
e das Secretarias Especiais de Políticas para as Mulhe
res e de Políticas de Promoção da igualdade Raciaf. 
Para o Estado brasileiro, esse foi o maior número de 
mulheres na chefia das pastas do primeiro escalão 
do governo federal, sendo relevante observar que 
três ministras eram afro-descendentes.

C a r g o 1 9 9 0 1 9 9 4 2 0 0 0

P r e s id e n te ò 0 0  .

V ic e -P re s id e n te 0 0 0

M in is tr a s 2 1 0

V ic e -M in is t ra s 0 o 0

G o v e rn a d o ra s 0 1 1

V  ic e -G o  v e m a d  o ra s 2 • 0 2

D ir e to r a s  d e  E m p re s a s  E s ta ta is . 0 0 o

Tabela 4 -Partic ipação de mulheres no Poder Executivo, Brasil, 
1990-2000,J
Fonte: Flacso -  Brasil Cepal. Dados fornecidos por órgãos gover
namentais

t P O D E R  E X E C U T IV O

M u lh e re s % H o m e n s % T o ta l

i P re s id e n ta OO 0 ,0 0 01 100,00 01
G o v e rn a d o ra 01 3 ,7 0 26 96 ,3 0 27

P re fe ita s* 318 5,72 5.241 9 4 ,2 8 5.559

T o ta l 3 1 9 5,71 5 .2 6 8 9 4 ,2 9 5 .5 8 7

2.1.3 Poder Ju d iciário
Na história do Supremo Tribunal Federal, até 

2000, nenhuma muiher havia sido ministra. Apenas 
em 2001 houve a indicação da ministra Ellen Grace 
Northfleet — a primeira mulher a integrar os qua
dros do Supremo Tribunal Federal.

A representatividade de mulheres nos Tribu
nais Superiores é extremamente reduzida, sendo que 
até 1995 nenhuma mulher ocupava qualquer cargo 
em tais tribunais. Em 1998, a participação de mu
lheres nos Tribunais Superiores foi elevada a 2 % ; 
em 2001 a 8,20% (tabela 8); e, em 2003, a 9,09%. Atente- 
se que na primeira instância jurisdicional a participação 
de mulheres é em torno de 30 % (tabela 7).

Dados de 2004 apontam que o Superior Tri
bunal de justiça é composto por 28 ministros e 4 
ministras. Já oTribunal SuperiordoTrabalhotem 16 
ministros e apenas 1 ministra, sendo relevante assi
nalar que, na primeira instância, 0 número de juízas 
dotrabalho supera 0 número dejuízes dotrabalho.’4 
Além da baixa participação de mulheres nessas al
tas cortes de Justiça, nota-se a absoluta ausência da 
participação nos Tribunais Superiores Eleitoral e 
Militar.

No âmbito do PoderJudiciário, em comparação 
com os Poderes Legislativo e Executivo, verifica-se que 
há maiores dificuldades para incorporar medidas afir
mativas. Prevalece a ótica da igualdade, sem que se

Tabela 5 -  Presença das Mulheres no Poder Executivo, Brasil, 2001 
Fonte: CFemea -  março de 2001

01 nome - sexo não informado 15 M in isté rio d a s Relações Exteriores, M inistério da Justiça,
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit, p.134.

...— ........ —............ .......... . 14 Banco Nacional de Dados do Poder judiciário. Disponível em:
13 M inistério das Relações Exteriores, M inistério da Justiça, <http://w w w .stf.gov.br/bndpj/tfibunaissuperiores>. Acesso 

Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p.129. em: 4 de jun.2004.
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considere a perspectiva da singularidade e da dife
renciação. No entanto, iniciativas começam a surgir 
com vistas à sensibilização e à capacitação dos pro
fissionais da área jurídica para a questão dos direi
tos humanos com perspectiva de gênero, embora 0 
mesnio não se verifique em relação à ótica racial ou 
étnica.’5

Ó rgão

C a rg o s  

p rev is to s  e m  

lei.

C a rg o s  p ro v id o s C a rg o s

v a g o s

P ercen tu a l

Ju izes Ju íz a s  ; Ju iz e s Ju iz a s V acân c ia

Ju stiça  C o m u m 9 .6 7 8 4 .9 7 7 2.221 2.480 69 ,1 4 30 ,86 25,63

Jus tiç a  Fed era i 903 443 167 293 72 ,6 2 27 ,3 8 32 ,45

Jus tiç a  d o  T ra b a lh o 4 .5 0 7 2 .7 5 8 1.271 478 68 ,45 31,55. 10,61

T o ta l 15.088 8 .1 7 8 3.659 3.251 69 ,09 30,91 21 ,55

Tabela 7 -  Justiças Comum, Federai e do Trabalho de 10 Grau -  
número dejuízes e juízas em relação a cargos providos e percen
tual de vacância, BrasjJ, 1999''6

Tonte: Supremo Tribunal Federai -  Banco Nacional de Dados do 
PoderJudiciário

T c t õ e r  j u d i c i á r i o |

M u lh e r e s  % H o m e n s  j% T o ta l  j

S T F  -  S u p re m o  T rib u n a l F edera l* 01 ;9 ,09 10 . 90.91 
____ 1

11

S T J  -  S u p erio r  T rib u n a l d a  Ju s tiça* * 03 19,09 30 i 90,91 33  .

T S T - T r ib u n a l  S u p e rio r  d o  T ra b alh o * * * 01 Í5.S8 16 [94,12 17

T o ta l 05 18,20 56 19 1 ,8 0 . 61

Tabela 8 -Presença das mulheres no PoderJudiciário. Brasil, 200T7 
Fonte: CFemea -  agosto de 2001 
'  Ministra Ellen Grace Northfleet
** M inistras Fliana Calmon, Fátima Nancy Andrighi e Laurita 
Hilário Vaz
*** Ministra Maria Cristina Irigoyen

2.2 A p articip ação  po lítica das m ulheres nas 
dem ais esferas

Ouanto à representatividade de mulheres nas 
diretorias de empresas, a elevada participação de 
mulheres só ocorre nas árpas de serviços sociais, co- - 
munitários e pessoais, alcançando 50,2% dos cargos

15 M inistério das Relações Exteriores, M inistério da Justiça, 
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p.94. 
Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Se

cretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit... p.130. 
n Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Se

cretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p.132.

(dados de 2000). Nas demais áreas, como a indús
tria manufatureira. a participação de mulheres atém- 
se apenas a 11,5%. A média geral aponta para 23,6% 
de mulheres nas diretorias de empresas no Brasil, 
conforme dados do Ministério do Trabalho e do 
Emprego de 2001.,s

É significativo o número de mulheres partici
pando em organizações.não-governamentais, sindi
catos e nos demais espaços de representação política. 
Mas, mesmo nestes, a representação das mulheres em 

- cargos de poder é ainda bem menor do que a dos ho
mens. Em termos de participação na iniciativa pri
vada, tendo por base as 500 melhores e maiores 
empresas (segundo a revista “Exame”), apenas três 
mulheres exerciam posição de presidente. Numa 
avaliação do “Guia das 100 Melhores Empresas para 
Trabalhar”, as mulheres constituíam apenas 2 4 %  do 
universo de gerentes e 7,7% de diretores de primeiro 
escalão.

Na Confederação.Única dos Trabalhadores 
(CUT), se em 1992 as mulheres ocupavam apenas 4 %  
dos cargos da direção executiva, com a adoção de 
ações afirmativas’9, em 2003 a participação de mu
lheres eieva-se a 32%.

3 Os direitos civis das mulheres
Uma vez mais, há que se reiterar 0 relevante 

impacto emancípatório da Constituição Federal de 
1988 no que tange à eqüidade de gênero e à prote
ção dos direitos humanos das mulheres.

, Peia pnmeira vez na história constitucional 
brasileira, consagra-se a igualdade entre homens e

’8ConsultarRais2000 . k

'9 A aprovação do percentual de cotas mínimas de 3 0 %  e máximo 
de 7 0 %  de participação para ambos os sexos nas instâncias da 
CUT e a orientação de respeito à porcentagem de trabalhadores 
e trabalhadoras sindicalizados(as) na base dos sindicatos para 
compor as direções significaram concretamente uma vontade 
política do conjunto da CUT de iniciar um processo de igualda
de de oportunidade entre homens e mulheres no movimento 
sindical cutista. A concretude das ações afirmativas na CUT tem 
como um dos principais objetivos a compreensão da .impor
tância de inclusão das reivindicações dastrabalhadoras na ação 
sindical, através da negociação coletiva, da discussão de gênero 
na política nacional de formação, do debaté sobre a valorização 
e profissionalização do trabalho exercido pelas mulheres. Dessa 
forma, objetiva contribuir com a redução das desigualdades de 
gênero no mercado de trabalho e no movimento sindicai.

http://www.stf.gov.br/bndpj/tfibunaissuperiores
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mulheres como um direito fundamental, nostermos 
do artigo 50, inciso I do texto. O princípio da igualda
de entre os gêneros é endossado no âmbito da famí
lia, quando o texto vem a estabelecer que os direitos 
e deveres referentes à sociedade conjugal são exer
cidos igualmente pelos homens e pelas mulheres, 
em conformidade com 0 artigo 226, parágrafo 50. A 
Carta de 1988 ainda reconhece a união estável entre 
0 homem e a mulher como entidade fam iliar, de 
acordo com o parágrafo 30 do mesmo dispositivo 
constitucional. Acrescenta ainda que os filhos, havi
dos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação (artigo 227, parágrafo 6o).

Na visão de Leila Linhares Barsted:

[...] a Constituição Federal brasileira de 1988 
está em sintonia com os tratados, convenções 
e declarações das Nações Unidas ao reconhe
cer a igualdade entre homens e mulheres na 
vida pública e privada. Esse reconhecimento 
tem repercussões importantes no direito de 
nosso país, particuiarmente, no direito civil. 
Até 1988, o Código Civil orientava todos os 
seus artigos relativos à família marcando a 
superioridade do homem em relação à mu
lher, seja na parte geral, no capítulo específi
co sobre família ou na parte relativa ao direi
to das sucessões (BARSTED, 1999, p, 12).

A igualdade entre os gêneros e a proibição de 
discriminação contra a mulheré ainda reforçada pela 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher, adotada pelo 
Brasil em 1984. Todavia, ao ratificar a convenção, 0 
Estado brasileiro apresentou reservas ao artigo 15, 
parágrafo 40, e ao artigo 16, parágrafo i °  (a), (c), (g), 
e (h), com fundamento no Código Civil brasileiro. O 
artigo 15 assegura a homens e mulheres 0 direito de," 
livremente, escolher seu domicílio e residência. Já 0 
artigo 16 estabelece a igualdade de direitos entre ho
mens e mulheres, no âmbito do casamento e das 
relações familiares. Em 20 de dezembro de 1994, 0 
governo brasileiro notificou 0 Secretário-Geral das 
Nações Unidas acerca da eliminação das aludidas 
reservas.

Frise-se que, no plano dos direitos humanos, 
esta foi a convenção que mais recebeu reservas por 
parte dos Estados signatários, especialmente no què 
tange à igualdade entre homens e mulheres na fa
mília. Tais reservas foram justificadas com base em 
argumentos de ordem religiosa, cultural ou mesmo 
legal, havendo países (como Bangladesh e Egito) que 
acusaram 0 Comitê sobre a Eliminação da Discrimi
nação contra a Mulher de praticar “imperialismo 
cuitural e intolerância religiosa”, ao impor-lhes a vi
são de igualdade entre homens e mulheres, inclusive 
na fam ília.20 Isso reforça 0 quanto a implementação 
dos direitos humanos das mulheres está condiciona
da à dicotomia entre os espaços público e privado, 
que, em muitas sociedades, confina a mulher ao es
paço exclusivamente doméstico da casa e da família.

No que se refere à igualdade entre os.gêneros 
e ao combate à discriminação contra a mulher, a ex
periência constitucional brasileira está em absoluta 
consonância com os parâmetros protetivos interna
cionais, refletindo tanto a vertente repressiva-puni- 
tiva (pautada pela proibição da discriminação contra 
a mulher), como a vertente promocional (pautada 
pela promoção da igualdade, mediante políticas com
pensatórias).2’ Ilustrativo da vertente repressiva-

20 HENKiN eí. ai., 1999, p.364.
” No plano fático, contudo, verifica-se a tendência da feminiza- 

ção da pobreza e a persistência da discriminação contra as mu
lheres, por exemplo, na esfera do trabalho. Os homens recebem 
em média um salário 4 2 %  superior ao das mulheres. Há uma 
forte segmentação ocupacional no mercado de trabalho, na 
medida em que os homens concentram-se nos postos de tra
balho dos setores mais bem remunerados -  as ocupações dos 
setores industriais e produtivos - ,  enquanto as mulheres de
sempenham as atividades relacionadas aos serviços pessoais 
e sociais, associadas aos menores salários. A realidade das 
mulheres não-brancas, em especial as afro-descendentes, é 
ainda mais dramática. De acordo com dados mencionados no 
relatório apresentado pelo Brasil ao Comitê CEDAW, “os rendi 
mentes das mulheres não-brancas chegam a ser 7 0 %  inferio
res aos rendimentos dos homens brancos e 53% inferiores aos 
rendimentos das mulheres brancas. São também 4 0 %  inferio
res aos rendimentosdos homens não-brancos.” (Ministério das 
Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Secretaria de Estado 
dos Direitos da Mulher, cp. cit., p. 103). Além disso, a sociedade 
brasileira vem sofrendo as conseqüências das políticas de ajus
te estrutural, que atingem de maneira mais contundente a po
pulação feminina.
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punitiva é 0 comando constitucional do artigo 70, XXX, 
que proíbe a diferença de salários, de exercício defun- 
ções e de critérios de admissão por motivo de sexo, 
ídade, cor ou estado civil. Quanto à vertente promo
cional, destaca-se 0 artigo 70, XX, ao prever a prote
ção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da Sei.

Na experiência brasileira, até a aprovação do 
novo Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 
2002), a ordem jurídica brasileira apresentava, de um 
lado, os parârnetros.igualitários da Constituição de 
1988 e da convenção e, por outro, os parâmetros 
discriminatórios do então Código Civil de 1916. Final
mente, em 2002, com a adoção do novo Código Civil, 
houve o saneamento da ordem jurídica brasileira. 

Como observa Leila Linhares Barsted:

A família descrita no Código era organizada 
de forma hierárquica, tendo 0 homem como 
chefe e a mulher em situação de inferioridade 
legal. O texto de 1916 privilegiou 0 ramo pa
terno em detrimento do materno; exigiu a 
monogamia; aceitou a anulação do casamen
to face à não virgindade da mulher; afastou 
da herança a filha mulher de comportamento 
"desonesto”. O Código também não reconhe
ceu os filhos nascidos fora do casamento. Por 
esse Código, com 0 casamento, a mulher per
dia sua capacidade civil plena, ou seja, não 
podería mais praticar, sem 0 consentimento 
do marido, inúmeros atos que praticaria sen
do maior de idade e solteira. Deixava de ser 
civilmente capaz para se tornar “relativamen
te incapaz". Enfim, esse Código Civil regulava 
e legitimava a hierarquia de gênero e 0 lugar 
subalterno da mulher dentro do casamento 
civil (BARSTED, 1999, p. 17).

O novo Código Civil vem a romper com 0 lega
do discriminatório em relação à mulher previsto no 
Código Civil de 1916, que legalizava a hierarquia de 
gênero e mitigava os direitos civis das mulheres.

A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo 
Código Civil), entrou em vigor em 11 de janeiro de 
2003, quando então a legislação infraconstitucional 
civil brasileira passou a adequar-se aos parâmetros

constitucionais e internacionais concernentes à 
equidade de gênero.

. Nas palavras de Silvia Pimentel,

foi longo 0 percurso do projeto original de 
1975 até a sua aprovação, tendo recebido inú
meros acréscimos. No que diz respeito à igual
dade entre os sexos, marco desse processo foi 
0 Novo Estatuto Civil da Mulher, apresentado 
à Presidência do Congresso Nacional, em 1981. 
Esta proposta, fruto do debate feminista acer
ca da igualdade de gênero na lei civil, teve seu 
conteúdo incorporado, em 1984, praticamen
te na íntegra, ao projeto original ora aprova
do (PIMENTEL, 2003).

O novo Código Civil introduz avanços signifi
cativos no que tange à proteção dos direitos civis da 
mulher, sob a perspectiva da igualdade entre os gê- 

: neros. Elimina, assim, as normas discriminatórias até 
então vigentes, como, por exemplo, as referentes à 
chefia masculina da sociedade conjugal; à prepon
derância paterna no pátrio poder e à preponderân
cia do marido na administração dos bens do casal, 
inclusive dos particulares da mulher; à anulação do 
casamento pelo homem, caso ele desconheça o fato 
de já ter sido a muJhef deflorada e à deserdação de 
filha desonesta que viva na casa paterna.22

A Lei 10,406/02 ainda introduz expressamen
te os conceitos de direção compartilhada (afastan
do a-chefia masculina da sociedade conjugal) e de 
poderfamiliar compartilhado (ao invés da prevalên
cia paterna no pátrio poder); substitui o termo “ho
mem”, quando usado genericamente para referir ao 
ser humano pela palavra "pessoa"; permite ao mari
do adotar 0 sobrenome da mulher; e estabelece que a 
guarda dos filhos passa a ser do cônjuge com melho
res condições de exercê-la.

No entanto, pondera Silvia Pimentel, 0 novo 
Código Civil contempla alguns conceitos e valores 
anacrônicos:

23 M inistério das Relações Exteriores, M inistério da Justiça, 
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, op. cit., p. 201.
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A título de exemplo, ressaltamos no artigo 
f-573. VI, o fato de que “conduta desonrosa” 
possa ensejar ação de separação por parte de 
qualquer um dos cônjuges. Sob a aparência 
de uma neutralidade ideológica quanto ao gê
nero, a expressão "conduta desonrosa" apresen
ta-se como passível de ser atribuída a ambos os 
sexos. Contudo, tradicionalmente, expressões 
aiusivas à honra e à honestidade, em nossa 
legislação civil, estão carregadas de conotações 
pejorativas e discriminatórias quanto à sexua
lidade das mulheres. Outro exemplo é o seu 
artigo 1.520 que permite 0 casamento de quem 
ainda não alcançou a idade núbil para evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal. 
Em nosso entender, esse artigo relaciona-se à 
extinção da punibilidade prevista no Código 
Penal23, aplicável aos casos em que a vítima de 
delitos sexuais se casa com o agressor. Pressu
posto para este benefício consi.ste no fato da 
vítima ter sua “honra preservada” através do 
casamento. Mantém-se, assim, no Novo Códi
go Civil, 0 tradicional papel destinado à mu
lher na sociedade: 0 casamento, Essa norma 
vioía o princípio da igualdade e fere a,digni
dade e os direitos humanos das mulheres, ao 
atribuir ao casamento 0 caráter reparador da 
violência cometida e, conseqüentemente, tam 
bém o de gerador da impunidade (PiMENTEL, 
op. cit.).

' ■ Cabe, todavia, ressaltar que tais anacronísmos 
.■* não impedem o reconhecimento de que o novo Có

digo Civil representa um grande avanço, especial
mente no que diz respeito à proteção dos direitos 
civis das mulheres, sob a perspectiva da igualdade 
entre os gêneros.

23 Note-se que a legislação penal adotada na década de 40 
contempla preceitos discriminatórios com relação à mulher, 
prevendo tipos penais que têm por sujeito passivo a “mulher 
honesta" e estabelecendo o estupro e demais crimes contra a 
liberdade sexual no títu lo  dedicado aos crimes contra os
costumes, em que os bens jurídicos tutelados são 0 costume e 
morai pública, e não a dignidade da pessoa humana.

4 Os d ireitos civ is e políticos das m ulheres: 
avanços, desafios e obstáculos

Ao conjugar a normatividade internacional e 
constitucional, conclui-se que no âmbitojurídico res
ta assegurada a plena igualdade entre os gêneros 
no exercido dos direitos civis e políticos, sendo ve
dada qualquer discriminação contra a mulher.

Todavia, os dados da realidade brasileira in
vocam a distância entre os avanços normativos e as 
práticas sociais, que refletem um padrão discrimi
natório em relação às mulheres.

No campo dos direitos políticos, ainda é bas
tante reduzida a participação de mulheres no â m b i-. 
to dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

No Poder Legislativo, a política de cotas tem 
se mostrado um instrumento relevante, mas de al
cance limitado para a construção da igualdade de 
fato entre homens e mulheres.24 Em 2001, a média 
nacional de participação de mulheres no Legislativo 
correspondia a 11,54%, enquanto que a participação 
de homens correspondia a 88,46%. Note-se que as 
mulheres compõem 50,48% do eleitorado nacional.
A representatividade de mulheres nas arenas muni-, 
cipal e estadual (10% e 11% , respectivamente, em 
2001) tem sido mais expressiva que na arena fede
ral (média de 6%, em 2001).

A direção dos próprios partidos políticos não 
se mostra igualitária no que tange ao gênero, des
tacando-se que a participação de mulheres em 2000 . 
apontava para 12%. Ressalte-se que esse percentual 
reflete exatamente a participação das mulheres no 
Poder Legislativo, 0 que retrata a perpetuação da 
desigualdade de gênero nessas distintas instâncias 
de participação política.

No Poder Executivo, a participação de mulhe
res em cargos públicos eletivos atém-se a 5,71%, en
quanto que a participação masculina aponta para 
94,29% (dados de 2001). De igual modo, percebe-se

24 Importa am pliar a i políticas de ações afirm ativas para além 
das cotas eleitorais, 0 que deve compreender 0 aumento da 
participação das mulheres em postos de chefia na adm inis
tração pública federal; o desenvolvimento de campanhas para 
estim ular a maior capacitação política das mulheres; e o for
talecimento da implementação das políticas de cotas pelos 
partidos políticos.
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maior representatividade de mulheres nas esferas 
municipal e estadual, se comparadas com a esfera 
federal.

Nos quadros da administração pública, embo
ra as mulheres sejam 52,14% dos servidores públicos 
na esfera da administração direta, estão represen
tadas em maior concentração em cargos de menor 
hierarquia funcionai. À medida que se avança nos 
cargos de maior hierarquia funcional, 0 número de 
mulheres decresce significativam ente. A título  
exemplificativo, aponte-se que as mulheres com
põem 45,53% dos cargos DAS 1 (hierarquia inferior) e 
apenas 13,24% dos cargos DAS 6 (hierarquia superi
or ), conforme dãdos de 2001.

No Poder Judiciário, até 2000 hão havia ne
nhuma mulher na composição dos Tribunais Supe
riores. Em 1998, a participação de mulheres era de 
apenas 2% , sendo que, em 2001, esse percentual 
élevou-se a 8,20%. Observe-se que, no tocante às 
primeira e segunda instâncias jurisdicionais, a ele
vada participação das mulheres explica-se pelofato 
de esses cargos serem ocupados por concurso, e não 
por indicação política, como ocorre nas instâncias 
superiores. Atente-se que, na primeira instânciaju- 
risdicional, a participação de mulheres alcança em 
média 30%.

Quanto à participação de mulheres nos demais 
setores, como é 0 caso das diretorias de empresas, a 
expressiva participação de mulheres só ocorre nas 
áreas de serviços sociais, comunitários e pessoais, al
cançando 50,2% dos cargos. Nas demais áreas, como 
a indústria manufatureira, a participação de mulhe
res atém-se apenas a 11,5%. Esses dados apontam a 
segmentação do mercado de trabalho, uma vez mais 
a traduzir a dicotomia público e privado.

Embora as mulheres sejam mais da metade da 
população nacional, sua representatividade nos qua
dros dos poderes públicos e nas demais instâncias 
decisórias está muito aquém dos 50%, alcançando, no 
máximo, o percentual de 12%  (no caso do Legislati
vo).

A reduzida participação de mulheres nos pos
tos decisórios traduz a dicotomia entre os espaços 
público e privado, que acaba por condicionar 0 exer
cício de seus direitos mais fundamentais. Se ao longo

da história atribuiu-se às mulheres 0 domínio dó pri- 
' vado, a esfera doméstica da casa e da família, grada
tivamente testemunha-se a reinvenção dos espaços 
público e privado. Constata-se a crescente democra
tização do espaço público, mediante a participação 
ativa de mulheres nas mais diversas arenas sociais. 
Contudo, resta 0 desafio de democratização do espa
ço privado -  cabendo ponderar que tal democratiza
ção é fundamental para a própria democratização do 
espaço público.

Daí a relação de interdependência entre os di
reitos políticos e os direitos civis. Vale dizer, 0 pleno 
exercício dos direitos políticos das mulheres requer 
e pressupõe o pleno exercício de seus direitos civis e' 
vice-versa.'Demanda-se 0 respeito aos direitos e à 
dignidade das mulheres nos espaços público e pri
vado. .

Quanto aos direitos civis, a igualdade entre os 
gêneros e a proibição da discriminação contra as mu
lheres é inovação recente, decorrente do constitucio- 
nalismo inaugurado em 1988. A partir dos parâmetros 
constitucionais e internacionais igualitários, fomen
ta-se a exigência de saneamento da ordem jurídiça- 
brasileira, a fim de que medidas normativas sejam 
adotadas e outras, de conteúdo discriminatório, se
jam  revogadas. Daí a edição do novo Código Civil 
brasileiro e a necessidade de reforma da legislação 
penal da década de 40.

Não obstante os significativos avanços obtidos 
na esfera constitucional e internacional, reforçados, 
por vezes, mediante legislação infraconstitucional 
esparsa, que refletem as reivindicações e anseios con
temporâneos das mulheres, ainda persiste na cultu
ra brasileira uma ótica sexista e discriminatória com 
relação às mulheres, que as impede de exercer, com 
plena autonomia e dignidade, seus direitos mais fun
damentais.

Desse modo, os avanços constitucionais e in
ternacionais que consagram a ótica da igualdade 
entre os gêneros têm a sua força normativa gradati- 
vamente pulverizada e reduzida, mediante uma cul
tura que pratícamente despreza 0 alcance dessas 
inovações, e que, sob uma perspectiva discrimina
tória, fundada em uma dupla moral, ainda atribui 
pesos diversos e avaliações morais distintas a atitu
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des praticadas por homens e mulheres.25 Vaie dizer, os 
extraordinários ganhos internacionais, constitucionais 
e legais não implicaram automaticamente a sensível 
mudança cultural, que, muitas vezes, adota como re
ferência os valores da normatividade pré-1988, e não 
os valores da normatividade introduzida a partir da 
Carta democrática de 1988, reforçados e revigorados 
pelos parâmetros protetivos internacionais.

Há 0 desafio de que os três Poderes, no âmbito 
de suas competências, possam conferir plena força 
normativa à Constituição e aos parâmetros proteti
vos internacion ais, fom entados pelo ativo 
protagonismo do movimento de mulheres. Isso de
manda do Poder Legislativo 0 saneamento da ordem 
jurídica brasileira, de forma a eliminar os resquícios 
de legislações ainda discriminatórias quanto às mu
lheres, adotando todas as medidas normativas ne
cessárias à garantia da eqüidade de gênero. Ouanto 
ao Poder Executivo, cabe a formulação e a implemen
tação de políticas públicas inspiradas pelo absoluto 
respeito aos direitos humanos das mulheres e pelo 
princípio da eqüidade de gênero, observado 0 prin
cípio democrático assegurador da efetiva participa
ção de mulheres, beneficiárias diretas das políticas 
públicas.26 Ao Poder Judiciário, cabe a criação de uma

25 Pesquisas sociojurídicas ainda identificam a forte incidência dos 
estereótipos de gênero em decisões judiciais. A respeito, cabe 
destaque aos estudos "Estupro: crime ou cortesia? Abordagem 
so c io ju ríd ica  de gênero" (Silvia  P im entel, Ana Lucia P. 
Schritzm eyer e V a lé ria  P a n d jia r jia n , 1998); "A f ig u ra / 
personagem mulher em processos de fam ília" (Silvia Pimentel, 
Beatriz Di Giorgi e Flavia Piovesan, 1993); “Percepções das 
mulheres em relação ao Direito e à Justiça” (Silvia Pimentel e 
Valéria Pandjiarjian, 1996); “Ouando a vítima é m ulher-análise  
dejulgamentosdecrimesdeestupro, espancamentoe homicídio" 
(Danielle Ardaillon e Guita Debert, 1987); “Crimes contra os 
costumes e assédio sexual -  doutrina e jurisprudência” (Luiza 
Nagib Eluf, 1999). Também cabe destaque à coleção “As mulheres 
e os direitos c iv is”, que vem sendo publicada pela Cepia 
(Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação), com apoio da 
Unifem, Fnuap, Fundação Ford e Comissão Européia, atualmente 
com três volumes, onde reúne diversos trabalhos sobre otema

26 Na avaliação do Movimento de Mulheres, as ações e programas 
governamentais têm sido pontuais, desarticulados, descontínu
os,fragmentados e inacessíveis para muitas mulheres, particu
larmente para aquelas que vivem longe dos centros urbanos. 
Considera ainda que as políticas não se adequam à diversidade 
das mulheres, deixando de levar em conta suas especificidades 
e peculiaridades.

jurisprudência igu alitária , pautada nos valores 
democratizantes e igualitários da Carta de 1988 e dos 
instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil.

Nesse contexto, há a urgência em se fomentar 
•uma cultura fundada na observância dos parâme
tros internacionais e constitucionais de proteção aos 
direitos humanos das mulheres, visandoà implemen
tação dos avanços constitucionais e internacionais já 
alcançados, que consagram uma ótica democrática e 
igualitária em relação aos gêneros. Como afirma o 
próprio relatório brasileiro referente à Convenção so
bre a Eliminação de Todas as Fôrmas de Discrimina
ção contra a Mulher:

A real compreensão e incorporação social e 
normativa da concepção dos direitos das mu
lheres como direitos humanos implica, neces
sariamente, mudanças de valores e práticas 
culturais. Envolve, ainda, a real compreensão 
e incorporação do novo paradigma de justiça 
social e equidade na ordem político-jurídica e 
sócio-econômica interna, para que no plano 
legal, das políticas públicas e da aplicabilidade 
da lei possam ser implementados, de forma 
adequada, os princípios de igualdade e não- 
discriminação proclamados na Constituição 
Federal de 1988, na Convenção sobre a elimi
nação de todas as formas de discriminação 
contra a Mulher, bem como nos vários instru
mentos jurídicos internacionais ratificados 
pelo Brasil {MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA 
DE ESTADO DOS DIREITOS DAMULHER, op. cit,
p. 216}.

Observe-se que, no amplo horizonte histórico 
de construção dos direitos das mulheres, jam ais se 
caminhou tanto quanto nas últimas três décadas. Elas - 
compõem 0 marco divisório em que se concentram 
as maiores reivindicações e anseios das mulheres, in
vocando, sobretudo, a reinvenção da gramática de 
seus direitos. Destaca-se que, no campo dos direitos 
políticos e dos direitos civis, as inovações legislativas 
asseguradoras da eqüidade de gênero advieram fun
dam entalmente da capacidade de articulação e 
mobilização do movimento de mulheres.

O maior desafio é introjetar e propagar os va
lores igualitários e democratizantes consagrados na
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Constituição e nos tratados internacionais de prote
ção dos direitos humanos das mulheres, compondo 
úm novo paradigma, emancipatório, capaz de asse
gurar o exercício da cidadania civil e política das 
mulheres brasileiras, nos espaços público e privado, 
em sua plenitude e com inteira dignidade.

PIOVESAN, F. Women's civil and political rights in 
Brazil. Revista Justitia (São Paulo), v. 198, p. 133-147, 
jan/jun. 2008.

« ABSTRÂCT: The purpose of th is article istofocus on 
the civil and political rights of women in Brazil. The 
constitutional and international legal frsmework 
concerning the protection of those rights wili be 
analysed, with an emphasis on the 1988 Federai 
Constitution and onthe international human rights 
treaties ratifíed by Brazil. Considering the legal 
framevvork, the- political rights of women wili be 

: studied, evaluating the political participation of 
women in fhé pubíic sphere, especialiy at the 
Legislative, Executive and Judiciai branches as well 

; 'as at other arenas of political participation. From 
; the study oftHe political rights the paperwill move 

to the study of the civil rightsof women, takínginto 
accounttheinnovative provlsions introduced bythe 
Civil Code (Law n. 10.406/02). Fínaíly, the article wili 
deai with the achievem ents, obstacles and 
chalienges for the implementatiori of the civil and 
political rights of Braziíian women, capable of 
guarantying the exercise of their civil and political 
citizenship at the public and private spheres.

e KEYWORDS: Rights of women. Civil rights. Political 
rights. International protection of human rights
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° SUMÁRIO: Introdução: a ordem jurídica brasileira 
no contexto da internacionalização dos direitos 
humanos, i. Direitos humanos no Brasil: transfor- 

. mações, desafios e perspectivas futuras. 2. Apon
tamentos finais. Referências bibliográficas.

e RESUMO: O reconhecimento da importância dos 
direitos humanos é parte de um processo históri
co, de escala internacional, que tem na Declara
ção Universal dos Direitos Humanos (1948) e nos 
Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e dos Direitos Econômicos, Sociais e Cul
turais (Pidesc), ambos de 1966, seus marcos juríd i
cos estruturantes. Por meio da promulgação da 
Constituição de 1988, 0 Brasil endossou, após cer
ca de 20 anos de vigência de um regime político 
de exceção, as diretrizes contemporâneas de pro
teção global dos direitos humanos insculpidas na
queles documentos, em especial os princípios da 
universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos elementares. Somado a isso, 0 Estado 
brasileiro vem construindo um arcabouço jurídi- 
co-institucional e formufarido políticas públicas 
consistentes com o propósito de promoção e de
fesa do princípio da dignidade da pessoa humana, 
os quais têm logrado resultados significativos na 
diminuição das desigualdades no país. Em que 
pese os esforços envidados, as desigualdades per
sistem em nosso país. A superação definitiva des- 
s,as desigualdades, tanto quanto a plena efetivação 
dos direitos humanos, persiste como tarefa per
manente do Estado e da sociedade brasileira. Cabe- 
nos relembrá-la cotidianamente, particularmente 
neste ano de 2008, em que a Constituição Federal 
completa 20 anos, e a Declaração Universal dos Di
reitos Humanos celebra seu 60o aniversário.

« PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos. Brasil. Cons
tituição Federal de 1988. Legislação internacional. 
Dignidade da pessoa humana. Superação das de
sigualdades.

Pauio VANNUCH!"

introdução: a ordem jurídica brasileira no contexto 
da internacionalização dos direitos humanos

Neste ano comemora-se 0 60o aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, apro
vada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia 
Geral da ONU, e o 20o aniversário da Constituição 
Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988. Am
bos os documentos são resultados de processos his
tóricos que marcaram 0 fim de períodos sombrios 
no mundo e no Brasil, particularmente, com a reto
mada da democracia. O período pós-Segunda Guerra 
Mundial foi um momento de eclosão da preocupa
ção com os direitos humanos,-quando a comunidade 
internacional procurou, nos dizeres de Hannah 
Arendt, “parar para pensar” e a partir daí concluir 
que era necessário garantir ao ser humano “0 direi
to a ter direitos”, chegando nesse documento políti
co que se caracterizou como um roteiro de paz para 
a humanidade.

Os países ricos e pobres, dando seguimento à 
Carta das Nações Unidas de 1945, firmaram 0 marco 
legai universal do processo de construção histórica 
dos direitos humanos. Com as características da uni
versalidade, interdependência e indivisibilidade, 0 
documento de 30 artigos é iniciado a partjr da idéia 
centrai de que todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é introduzida no cenário internacional co.m 0 reco
nhecimento do princípio da dignidade humana como 
fundamento dos direitos humanos. Corno ressalta 0 
jurista Fábio Konder Comparato (2005, p. 37), a “com
preensão da dignidade suprema da pessoa humana 
e de seus direitos, no curso da História, tem sido, em 
grande parte, 0 fruto da dor física e do sofrimento 
moral”.

M inistro da Secretaria Especial dos Direitos Hum anos da 
Presidência da República.
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Assim, desde as tragédias gregas até o suplí
cio do genocídio na Segunda Guerra, são a vergonha, 
o remorso e a perda do orgulho que motivam os ho
mens à solidariedade e à fraternidade. Norberto 
Bobbio lembra que a Declaração Universal dos Di
reitos do Homem colocou as premissas para a con
cretização desse novo direito, antevisto pór Kant, 
pela transformação dos indivíduos singulares em 
sujeitos jurídicos do direito internacional.'

Nesse sentido, antecedido pelojusnaturalismo 
e pelo positivismo, o universalismo dos direitos do 
homem, como fundamento consensuahdos Estados, 
se revelou pela Declaração Universal, com a afirma
ção universal e positiva dos direitos: os destinatários 
de seus princípios não são cidadãos de um Estado 
particular, mas todas as pessoas, todos os seres hu
manos, que deverão ser efetiva mente protegidos, até 
mesmo contra o próprio Estado que, por ação comis- 
siva ou omissiva, tenha eventualmente violado seus 
direitos.

Desse momento em diante, passa-se a falar de 
um movimento de internacionalização dos direitos 
humanos e no surgimento do direito internacional dos 
direitos humanos, com a aprovação pela comunida
de global da Carta Internacional dos Direitos Huma
nos, composta pela Carta das Nações Unidas (1945), 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos -  
DUDH (1948) - e pelos Pactos Internacionais dos Di
reitos Civis e Políticos (PIDCP), e dos Direitos Econô
micos, Sociais e Culturais (Pidesc),.ambos de 1966.

No plano interno, a Constituição Federal de 
1988 completou a reconstrução democrática inicia
da em 1985, quando teve fim uma ditadura militar, 
que, ao longo de duas décadas, violou deliberadamen- 
te os direitos elementares. A nova Carta representou 
o reencontro do país com a democracia e proclama, 
já no início de seu texto, que o Brasil rege suas rela-

"E fato hoje inquestionável que a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, colocou as 
premissas para transformar também os indivíduos singulares, 
e não mais apenas os Estados, em sujeitos jurídicos do direito 
inte rna cio n a l, tendo assim , por conseguinte, in ic iad o  a 
passagem para uma nova fase do direito internacional, a que 
torna esse direito não apenas 0 direito de todas as gentes, mas 
o direito de todos os indivíduos" (BOBBIO, 2004, p. 147).

ções internacionais pelo princípio da prevalência dos 
direitos humanos e reconhece os direitos e liberda
des fundamentais como pilares do Estado Democrá
tico de Direito. Anunciando em seu primeiro artigo 
como fundamentos da nossa República Federativa 
a cidadania e a dignidade da pessoa humana e in
cluindo esses direitos no rol das “cláusulas pétreas” 
(artigo 60, §2°) - ou seja, como parte de núcleo imo- 
dificável -, nossa Constituição representou uma car
ta de princípios por meio da qual 0 Estado brasileiro 
optou ostensivamehte por integrar o processo de 
afirmação internacional, tanto no campo dos valo
res quanto no estritamente legal, do princípio da 
dignidade humana comovalor-fonte do ordenamen
to jurídico nacional.

2 Direitos humanos no Brasil: transform ações, 
desafios e perspectivas futuras

A concepção de direitos fundamentais inscul
pida no texto constitucional brasileiro é inovadora. 
À.diferença de sua congênere anterior, que disper
sara os direitos sociais, econômicos e culturais ao 
longo de todo 0 texto legal, cuidou em reuni-los em 
uma seção específica. O “Título II”, “Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais”, ao arrolar lado a lado di
reitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
e de solidariedade, endossou a concepção contempo
rânea sobre 0 tema dos direitos elementares, segun
do a qua! liberdade e igualdade são consideradas 
como princípios não só universais, como indivisíveis 
e interdependentes, igualmente elementares para a 
plena realização da dignidade humana.

Um dos principais avanços do texto constitu
cional, do ponto de vista poiítico e jurídico, é a inclu
são de uma longa lista de direitos fundamentais e 0 
reconhecimento da diversidade dos segmentos po
pulacionais que convivem no território brasileiro e 
conferem a identidade da nossa nação. Nossa Cons
tituição estrutura um marco regulatório pautado 
pelo princípio da igualdade material, consagrando a 
concepção segundo a qual é necessário tanto reco
nhecer as especificidades de segmentos populacio
nais quanto dispensar-lhes tratamento diferenciado 
para 0 alcance concreto da igualdade social.

Assim como a Declaração Universal, 0 artigo 
5o da Constituição brasileira introduz o rol de direi
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tos e garantias fundamentais, elucidando 0 prima- 
doda igualdade: "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 igual
dade, à segurança e à propriedade”.

Conquanto sejam inegáveis os avanços regis
trados a partir da Constituição Federal de 1988, a 
igualdade material ainda se mostra um ideal a ser 
perseguido, um grande desafio cotidiano, pois ain
da convivemos com a desigualdade e com a persis
tência de graves violações de direitos humanos. 
Exemplos recentes dessa situação são 0 caso da jo 
vem presa e violentada em Abaetetuba (PA), do bebê 
morto na prisão de Cariacica (ES), do adolescente 
executado sob choques elétricos em Bauru (SP), dos 
três jovens do Morro da Providência (RJ) entregues 
pôr militares a uma facção criminosa e barbaramen
te torturados e mortos, do garoto de três anos de 
idade baleado por policiais dentro do carro durante 
uma suposta perseguição policial (RJ), assim corno 
0 estarrecedor caso da menina xavante de 16 anos, 
muda, paralítica, morta dentro de uma unidade ofi
cial do Estado brasileiro (DF) -  fatos extremos que 
nos fazem pensar sobre os limites do que pode acon
tecer com 0 ser humano.

Esses casos demonstram que, não obstante as 
inúmeras conquistas que expandiram a proteção e 
defesa dos direitos humanos, exigem-se, ainda, 
muitas outras iniciativas e mudanças no âmbito dos 
poderes e das instituições públicas -  englobando o 
Legislativo, 0 Executivo, 0 Judiciário e 0 Ministério 
Público -  e também na esfera da vida social, para 
atingir o desejável estágio de universalização e con
solidação democrática e o desenvolvimento inclusi- 
vo e sustentável.

Mesmo com uma economia estável, dinâmica 
e emergente e com intensivas políticas de inclusão 
social, o Brasil ainda registra indicadores estatísticos 
apontando grave desigualdade na distribuição de 
renda. As-políticas de Estado voltadas para a con
quista da igualdade socioeconômíca ainda reque
rem esforços permanentes de fonga duração, para 
que se verifique o pleno cumprimento das obriga
ções internacionalmente assumidas para a proteção, 
defesa e promoção dos direitos humanos, notada-

mente de parcela da população que se encontra em 
situação de exclusão social, por diversos fatores que 
caracterizam algum tipo de “vulnerabilidade" -  pú
blicos vulneráveis (mulheres, idosos, crianças, ado
lescentes, jovens, pessoas com deficiência, negros, 
indígenas, quilombolas); situações de vulnerabilida
de (pobreza, violência, fome, situação de rua, droga); 
ou ainda locais e regiões com maior vulnerabilidade 
econômica e social. , ;

Detentor de níveis de concentração de renda 
que 0 situam entre as nações de mais elevada desi
gualdade social, para enfrentar esse problema o país 
desenvolve, atualmente, políticas inéditas e unifica
das de complementação de renda, investimentos em 
serviços universais de saúde e educação e busca cres
cimento econômico com inclusão social para com
bate à pobreza extrema.

Em virtude desse conjunto de fatores, o país 
já cumpriu a primeira das oito metas do milênio, de 
redução da extrema pobreza em 50 % até 2025. Se
gundo dados da Pnad, no período de 1992 a 2006, a 
extrema pobreza foi reduzida em 58,54%. De m anei
ra análoga, o país logrou reduzir a desigualdade de 
renda, rompendo um padrão que se m antinha 
inalterado e em níveis muito altos. A pobreza extre
ma caiu de 28% para 16% da população, entre 1990 
e 2005; a pobreza recuou de 52% para 38% no mes
mo período. Em termos absolutos, entre 2003 e 2005, 
cerca de dez milhões de brasileiros ultrapassaram a 
línha da pobreza; mais de sete milhões deixaram a 
situação de indigência.2

A concentração de renda no Brasil diminuiu 
de modo significativo e contínuo entre 2001 e 2005. 
Nesse período, os rendimentos do trabalho dos 2 0 %  
mais pobres aumentaram, em média, 5 %  ao ano, en
quanto o dos 2 0 %  com rendas maiores diminuiu, 
em média, 1%  ao ano. O coeficiente de Gini, a mais 
comum medida de desigualdade, que oscilava em 
torno de 0,60 desde 1995, passou a cair a partir de

! No Brasil, 0 parâmetro empregado para dimensionar a linha de 
pobreza extrema é o da percepção mensal, per capita, de 
rendimentos em valor inferior a um quarto do salário mínimo 
nacional; 0 da linha da pobreza, de nieio salário mínim o (R$ 
89,60 e R$ 179,21, respectivamente). Dados fornecidos pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
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1998, sendo que a queda mais expressiva ocorreu 
entre 2003 e 2004.

A redução da desigualdade também é compro
vada pela análise do comportamento da renda de 
diferentes décimos da população. Entre 2001 e 2005, 
a renda per capita do décimo mais pobre aumentou, 
em média, 9 ,2% ao ano. Trata-se de uma taxa de cres
cimento da renda per capita superior à de quase to
dos os países, em qualquer período histórico. Do 
outro lado da distribuição de renda, os 10 %  com 
maior renda viram-na cair em média 0 ,4% ao ano, 
no mesmo período. •

A situação de pobreza não se resume à insufi
ciência de renda. Ter uma baixa renda é 0 resultado 

, de diversos fatores inter-refacionados: baixa escola
ridade, poucas oportunidades de qualificação, difí
cil inserção no mercado de trabalho, acesso a postos 
ma! remunerados e sem perspectivas de progresso e 
de acesso aos espaços públicos de poder. Outra ver
tente da pobreza é sua reprodução entre gerações: 
filhos de pais pobres não têm as mesmas oportuni
dades de desenvolvimento educacional e de inclu
são social que os filhos das famílias mais abastadas.

No que se refere à desigualdade de gênero, 
observa-se que a sociedade brasileira foi historica
mente organizada sob 0 signo do patriarcalismo. 
Marco constitutivo da formação nacional, sua re
produção social refletiu-se na constituição de dinâ
micas sociais, de instituições políticas, de práticas 
econômicas e de representações culturais caracte
rizadas pela perspectiva da desigualdade entre ho
mens e mulheres.

Para a transformação desse quadro, as ações 
v.isando à promoção dos direitos das mulheres no 
Brasil têm envolvido, nas duas últimas décadas, a 
aproximação entre 0 Estado e a sociedade civil, com 
resultados visíveis sob a forma de mudanças da legis
lação nacional na matéria e da construção de novas 
diretrizes para a formulação de políticas públicas, a 
exemplo da conhecida Lei Maria da Penha (Lei 11.340/ 
2006).

A despeito das iniciativas que vêm sendo to
madas, a desigualdade de gênero persiste no Brasil,

e sua redução é lenta. Em 1995, homens com carac
terísticas similares e inseridos no mesmo segmento 
do mercado de trabalho que as mulheres recebiam 
remuneração 66,3% maior, diferencial que caiu para 
56,1 %  em 2005.

Com relação à presença de mulheres em cargos 
de comando de empresas privadas, a desigualdade 
se mantém: entre os funcionários de nível executivo, 
a taxa é de 11,5% em 2007 (era de 10,6% em 2005) -  
muito longe de representar a participação das mu
lheres no total da população brasileira (51,3%) e na 
população economicamente ativa (43,5%); atesta a 
permanência de um “funil hierárquico”: quanto mais 
alto 0 cargo, menor a presença feminina.

Por fim, registra-se baixa participação de mu
lheres em cargos nos Legislativos e Executivos das 
três esferas da Federação: por mais que possuam 
níveis educacionais médios superiores aos masculi
nos, as mulheres ainda ocupam menos de 9 %  das 
cadeiras na Câmara dos Deputados e 12%  no Senado 
Federal.4 . .

Em relação à questão racial, são evidentes as 
conseqüências da nossa história de quase quatro 
séculos com a vigência de um regime escravocrata, 
sustentado por políticas estatais que avalizavam a 
discriminação racial, em especial contra africanos e 
afrodescendentes.

A omissão prolongada do Estado em inverter 
os danos decorrentes desse processo consolidou a 
exclusão e permitiu a reprodução do racismo na so
ciedade brasileira. A recorrente discriminação afeta, 
ainda hoje, a capacidade de usufruto do direito tan
to à igualdade jurídica quanto à igualdade material, 
situação que vem sendo mitigada com a adoção de 
medidas para promover a igualdade de oportunida
des e de acesso aos bens públicos e elim inara discri
minação racial e suas conseqüências, como, por 
exemplo, a introdução de ações afirmativas, com a 
reserva de vagas em instituições de ensino superior.

Uma das expressões da desigualdade racial 
consiste na exclusão social à qual homens e mulhe
res identificados pelo IBGE como "pretos ou pardos” 
são submetidos ao longo de suas vidas. Dentro de

3 Fonte: microdados da Pesquisa Nacional por Amostras por
Domicílio (Pnad) 1995-2005. 4 INSTITUTO d F pÈSÕÜÍSÀ ECONÔMICA APLICADA, 2007.
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grupos com mesma escolaridade, por exemplo, 0 
rendimento-hora dos brancos é em média 4 0 %  mais 
elevado que 0 de afrodescendentes.

A taxa de desocupação da população negra é 
superior à da população branca (11,8% e 8,6%, res
pectivamente), e os afrodescendentes respondem 
por 55,4% das pessoas ocupadas na construção civil 
e por 57.8% daquelas ocupadas nos trabalhos domés
ticos, usualmente mal remunerados no Brasil. Há 
carência de dados atualizados sobre a proporção da 
população negra entre a população carcerária total. 
Para fins ilustrativos, entretanto, registra-se que 
66,5% da população carcerária da cidade do Rio de 
Janeiro é formada por afrodescendentes5.

Outro público historicamente marcado pela 
exclusão social é 0 das pessoas com deficiência, seg
mento populacional especialmente sujeito à discrimi
nação e a violações dos direitos humanos. Segundo 
dados do Censo IBGE 2000,14,5% da população bra
sileira apresenta algum tipo de deficiência; 7 0 %  des
sas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, 30% 
são analfabetas ou têm até três anos de escolarida
de, e q o %  encontram-se forá dó mercado de traba
lho.

De acordo com dados do Ministério do Traba
lho e Emprego, em 2005, somente 27,63% dos pos
tos reservados pela lei de cotas (Lei 8.213/91) para as 
pessoas com deficiência estavam ocupados. Na ad
ministração pública, a mesma fonte indica, ainda em 
2005, que apenas 8,23% da cota legal estava preen
chida. Com relação à taxa geral de ocupação, regis- 
tra-se que em 2000 apenas 8,49% das pessoas com 
deficiência estavam empregadas.

Para alterar esse quadro, avanços vêm sendo 
alcançados nas duas últimas décadas, decorrentes, 
principalmente, da mobilização da sociedade civil e 
de iniciativas realizadas a partir da adoção de um 
novo paradigma de abordagem do tema nas políti
cas públicas, com enfoque no protagonismo e na 
emancipação das pessoas com deficiência, com vis
tas a lhes garantir 0 exercício pleno da cidadania.

Um dos frutos dessa luta e um grande avanço 
na história dos direitos humanos foi a promulgação,

s FUNDAÇÃO CETÚLIO VARGAS, 2004.

no dia 9 de julho de 2-008,,da Convenção da Orga
nização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos 
dás Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facul
tativo peto Senado Federal. É o primeiro tratado 
internacional de direitos humanos com status cons
titucional, após o advento do § 30 do artigo 50 da 
Constituição Federal6, avanço garantido pela Emen
da Constitucional n° 45, de 2004.

Se neste ano o Brasil consolidou em conven
ção os direitos das pessoas com deficiência, há 18 
anos foi um dos primeiros países a promulgar um 
marco legal em consonância com os princípios 
adotados na Convenção de Direitos da Criança. Des
de então, as ações públicas para a proteção dos di
reitos da infância e da adolescência no Brasil são 
conduzidas à luz do princípio da proteção integral, 
consolidada na edição da Lei n° 8.069, conhecida 
como 0 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
O estatuto, pode-se dizer, é o último rebento demo
crático dos anos 80, quando foi elaborada a magna 
Carta.

O princípio da proteção integral afirma a con
dição peculiar de desenvolvimento de crianças e ado
lescentes, a universalidade de seus difeitos e o seu 
protagonismo. Para tanto, o ECA organiza um siste
ma de garantia de direitos, com a criação de Varas de 
Justiça, do Ministério Púbico e de delegacias especi
alizadas. Também foram definidas políticas integra
das, descentralizadas, ramificadas nos municípios, 
bem como participativas, isto é, com a organização 
de conselhos paritários e deliberativos e criação de 
fundos específicos. Os principais avanços produzidos 
a partir do estatuto nos últimos anos, reconhecidos 
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), foram os novos planos naci
onais de enfrentamento da violência sexual; de pre
venção e erradicação do trabalho infantil; de direito à 
convivência familiar e comunitária; e o Sistema Naci
onal de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

HD parágrafo 3° do art 5°, incluído pela Emenda Constitucional n° 
45, de 2004, reza: “Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos hum anos que forem aprovados em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais”.
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De forma inédita, foi formulado, em 2003, 0 
Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente, 
em cumprimento das Metas de Desenvolvimento do 
Milênio, traduzidas no documento “Um Mundo para 
as Crianças”. O plano é monitorado por uma rede de 
entidades da sociedade civil. A partir dos dados 
coletados por esse monitoramento, o Brasil lançou, 
em 2007, o Plano Social Criança e Adolescente, en
volvendo ações em áreas estratégicas para 0 e.nfren- 
tamento da violência. Em 2007 foi realizada a VII 
Conferência Nacional sobre os Direitos das Crianças 
e Adolescentes, pela primeira vez dotada de caráter 
deliberativo e com a maior participação desde a rea
lização de sua primeira versão, em 1993.

O Estado mobiliza-se no sentido de enfrentar 
as pressões sociais para maior rigor punitivo de ado
lescentes em conflito com a lei, consubstanciadas na 
existência, presentémente, de 32 propostas de 
emenda à Constituição tramitando no Congresso 
Nacional para rebaixamento da idade para imputa
bilidade penal. O Brasil apresenta, ademais, graves 
violações dos direitos das crianças e adolescentes, 
ilustradas pelo alto índice de homicídio juvenil; pela 
existência de crianças e adolescentes desamparados 
-  principalmente nas grandes cidades; pelo registro 
de casos de violência doméstica; e pelo encarcera
mento ilegal de adolescentes em cadeias públicas 
(como ocorreu recentemente com. duas adolescen
tes encarceradas, respectivamente, em Abaetetuba 
e Planaltina de Goiás).

Criado errv2002, 0 Programa de Enfrentamen- 
to ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Ado
lescentes tem sido fundamental no combate a esse 
tipo de crime. Prevê ações integradas entre diversos 
órgãos de governo para diagnosticar o estágio, a dis
tribuição geográfica e as causas da exploração sexual 
no Brasil; capacitar profissionais nas matérias de pre
venção, defesa, responsabilização e atendimento às 
vítimas; e para receber e dar encaminhamento a de
núncias de violação. O acompanhamento das ações 
do Programa de Enfrentamento é realizado por uma 
comissão intersetorial, integrada por cerca de 40 re
presentantes do poder público, da sociedade civil e 
de organismos internacionais.

O trabalho infantil é combatido pèlo Progra
ma de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), cujo

objetivo é retirar criança^ e adolescentes de 7 a 14 
anos de situações de trabalho, especialmente dos 
considerados perigosos, penosos, insalubres ou de
gradantes. As famílias inseridas no programa rece
bem bolsa mensal por cada filho que for retirado do 
trabalho; para tanto, as crianças e adolescentes de
vem freqüentar a escola e a jornada ampliada, que 
inclui atividades esportivas, educativas e de lazer.

■ O Brasil, ao longo de sua história, convive com 
grandes disparidades sociais, econômicas e culturais, 
verificadas de forma regional e sub-regional, que ti
veram origem no processo exploratório de ocupa
ção territorial brasileira e não foram erradicadas até 
a atualidade. "Esse processo teve início no século XVI, 
caracterizou-se pela concentração populacional em 
áreas específicas do território, como 0 Centro-Sul e 
a faixa litorânea, e gerou déficit histórico de investi-' 
mentos em infra-estrutura, pesquisa científica, desen
volvimento tecnológico e qualificação de recursos 
humanos nas regiões de fronteira, no semi-árido do 
Nordeste e no interior das regiões Centro-Oeste, Nor
te e Nordeste, acarretando baixo dinamismo econô
mico e reduzidos indicadores de desenvolvimento 
humano e de qualidade de vida.

Essas situações constituem óbice ao desenvol
vimento eqüitativo brasileiro e demandam políticas 
públicas,que não só estimulem e integrem os arran
jos produtivos locais, mas também que confiram a 
eles direcionamento contríbutivo para o desenvol
vimento nacional. Sua superação compreende tan
to a formulação de políticas sociais que atendam ao 
imperativo de promover os direitos humanos em 
bases universais, quanto a adoção de iniciativas que 
atendam às demandas dos segmentos tradicional
mente afetados pela exclusão-taiscom o os negros, 
os índios, os quilombolas, as mulheres e as pessoas 
com deficiência - ,  respeitando sua especificidade, 
reconhecendo e valorizando a diversidade, as dife
renças e combatendo toda forma de discriminação, 
conforme preconizado em nosso ordenamento ju rí
dico.

Dessa forma, considerando:

[0] desenvolvimento como processo econô
mico, social, cultural e político abrangente,
que visa ao constante incremento do bem-es
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tar de toda a população e de todos os indiví
duos com base em sua participação ativa, li
vre e significativa no desenvolvimento e na 
distribuição justa dos benefícios daí resultan
tes [...p '

E tendo em vista que ”0 direito ao desenvolvi
mento é um direito humano inalienável e que a 
igualdade de oportunidade para o desenvolvimento 
é uma prerrogativa tanto das nações quanto dos in
divíduos que compõem as nações”8, pode-se afirmar 
que, por meio da atuação conjunta do Estado, do 
indivíduo e da sociedade -  em âmbito global, regional 
e nacional - ,  tendo claro 0 contorno das atribuições 
e a assunção das respectivas responsabilidades, no- 
tadamente pelas instituições públicas, nos três ní
veis de governo, é que se torna possível promover a 
inclusão social e superar as desigualdades, avançan
do no processo histórico de concretização dos direi
tos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais, com a efetivação do princípio da igual
dade -  em seu sentido formal e material -  e com o 
fortalecimento da democracia.

As políticas sociais devem ser implementadas 
cada vez mais corno políticas de Estado, permanen
tes, articuladas e integradas, respeitando as diversi- 
dades locais e regionais -  com suas dimensões 
territoriais e diferenças culturais e de condições na
turais - ,  a fim de atender às especificidades das de
mandas da população e enfrentar os problemas da 
nossa realidade.

Devido à nossa histórica dívida social, num pri
meiro momento as políticas sociais podem -  e devem 
-a ssu m ir como prioridade corrigir as mazelas decor
rentes dessa dívida e promover.o resgate das situa
ções que atentam contra a dignidade humana, em 
caráter emergencial -  como no caso das ações de com
bate à fome e à miséria - ,  tal como pela reparação de 
direitos -  como no caso das indenizações aos familia
res de mortos e desaparecidos políticos e às pessoas

1 Conforme a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, adotada 
pela Resolução 41/128 da Assembléia Geral da ONU, em 4 de 
dezembro de 1986.

8 Idem.

atingidas pela hanseníase, discriminadas e segrega- 
das do convívio social nas ex-colônias ao longo da 
história.

O govemofederal tem se empenhado para que 
o Brasil avance na consolidação do respeito aos di
reitos humanos. À frente dessa missão, a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Re
pública promoveu um outro reencontro com a his
tória recente, ao reunir, no livro "Direito à Memória e 
à Verdade”, 0 trabalho realizado durante n anos pela 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Po
líticos. Nos últimos 20 anos, 0 Brasil fortaleceu as 
instituições democráticas e, ao resgatar a dívida por 
violações de direitos humanos no último ciclo dita
torial, se fortalece também como nação que busca 
ocupar um novo status no cenário internacional.

Contudo, deve se articular na perspectiva es
trutural de fortalecer um Estado federado que seja 
capaz de proteger, defender e promover os direitos 
humanos de forma .democrática, com participação e 
controle social, por meio da mobilização, coopera
ção e integração nacional.

2 Apontam entos fin a is
O aniversário de 20 anos da Constituição 

Federal e de 60 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos deve ser aproveitado para uma 
reflexão abrangente, visando a form atar novas 
políticas públicas e iniciativas da sociedade ci
v il, para transform ar em fato concreto os belos 
enunciados que apontam para um contexto de 
paz e justiça.

Avançamos ao reconhecer constitucional
mente o status éstruturante dos direitos funda
mentais para a ordem jurídica brasileira. Avança
mos ao iniciar a construção de um arcabouço ins
titucional que refletisse a posição central dos di
reitos humanos na nova ordem democrática de 
nosso país. Avançamos por virmos trabalhando na 
form ulação, im plem entação, m onitoram ento e 
avaliação de políticas públicas direcionadas ao ho
rizonte da efetivação dos direitos hum anos no 
Brasil. Avançamos, em síntese, na medida em que 
passamos a integrar os princípios orientadores da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos à or-



dem ju ríd ica  brasileira, atrib u indo -lhe  as cores e 
singularidades de'nossa realidade.

Em que pese esses avanços, que merecem ce
lebração, vale lembrar o alerta de Norberto Bobbio 
sobre a distância que separa a declaração e o mundo 
real que nos cerca. Num texto de 1968; ele já  observa
va que o problema de nosso tempo, com relação aos 
direitos humanos, não era mais fundamentá-los, e 
sim protegê-los. Em outras palavras, como garanti- 
los, impedindo que, apesar das solenes declarações, 
eles sejam continuamente violados.

Em 2008, no contexto dessas celebrações e 
considerando o processo de revisão e atualização do 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), 
temos a oportunidade de darmos mais alguns passos 
e criarmos um largo campo de consenso em torno da 
promoção e defesa dos direitos humanos. Consenso 
esse que é realmente indispensável no projeto de fu-: 
turode uma nação.

A construção de uma sociedade mais justa, 
mais igual e solidária e o alcance do pleno desenvol
vimento nacional somente se concretizam com a 
erradicação dá pobreza, da marginalização e com a 
superação das desigualdades sociais e regionais, com 
a garantia dos direitos humanos, quando todos os 
membros de uma sociedade podem reãlizar plena
mente suas capacidades e aspirações.

Comemorar os aniversários da Constituição 
Federal de 1988 e da Declaração Universal dos Direi
tos Humanos de 1948 é, também, a oportunidade de 
reforçar a convicção na democracia e nos valores de 
justiça, de liberdade e de igualdade. '

VANNUCHI, P. The evolution of human rights after 
de 1988 Federai Constitution: Brazilovercoming so
cial inequality. Revista Justitia (São Paulo), v. 198, p. 
149-157 /  jan/jun. 2008.

« ABSTRACT: The Universal Declaration of Human 
Rights (1948), the International Covenant on Civil 
and Political Rights (1966) and the International 
Covenant.on Economic, Social and Cultural Rights 
{1966) constitute the most fundam ental legal 
Instruments which deal with the responsibility of 
the international com m unity towards human 
rights. Follow ing tw enty years of dietatoriaí

government, the Brazilian State promulgated, in 
1988, a new Constitution that adopted the main 
principies concerning the international protection 
of hum an rights, nam ely the princip ies of 
universality, indivisibility and interdependence. 
Since then, Brazii started to build a legal and 
ínstitutional framework, as well as to create pu- 
blic policies concerning the protection and 
promotion of human dignity. These efforts have 
contributed to the mitigation of social inequality 
in the country. Despite such initiatives, the final 
eradication of inequality in Brazii is a permanent 
obligation of the State and the society, that must 
be reminded by each onê of us in a daily basis, 
especially during the present year, when the 
Brazilian Constitution completes its 20th anniversary 
of entry into force, and-Uníversal Deciaration of 
Human Rights is celebrating its 6oth birthday.

KEYW ORDS: Hum an rights. Brazii. Federal 
Constitution. International law. Human.dignity. 
Equality.
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° SUMÁRIO: 1 Generalidades. 2 Direitos da persona
lidade e dano moral. 3 União estável e casamento 
religioso. 4 Chefia da sociedade conjugal. 5 Divór
cio. 6 Filiação. 7 Código de Defesa do Consumidor. 
8 Importância da Constituição de 1988 no direito 
de família. Conclusão. Referências bibliográficas.

• RESUMO: O legislador constituinte vem se preo
cupando, há algum tempo, com a inserção de maté
ria relativa ao direito civil no texto da Constituição, 
para dar mais força à possibilidade de regulamen
tação dos direitos do cidadão. Por essa razão, pre
firo dizer que existe a inclusão do direito civil na 
Constituição, e não dizer que exista um direito ci
vil constitucional. Tanto é assim que, no mais das 
vezes, a matéria civil incluída no texto constitucio
nal exige regulamentação ordinária. A vantagem 
dessa inclusão de matéria civil na Constituição é a 
de assegurar que a legislação ordinária há que 
regulá-la, sem preteri-la e sem modificar 0 sentido 
imposto pela norma maior, a não ser que seja esta 
modificada. Destacarei, em seguida, algumas ma
térias de direito civil inseridas na Constituição.

o PALAVRAS-CHAVE: Direito civil e constituição. 
Dano moral. União estável. Chefia da sociedade 
conjugal. Divórcio. Filiação. Consumidor. Direito 
de família.

'Doutorem Direito. Professortituiarde Direito Civil. Regentede 
Pó s-G raduação e ex -d ireto r da Faculdade de D ire ito  da 
Universidade de São Pauio (USP). Professor titular de Direito 
Romano, de Direito Civil e ex-diretorda Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Professor 
titular de Direito Romano e diretor da Faculdade de Direito da 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo. 
Advogado e ex-conselheiro federai e estadual da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Parecerista e consultor jurídico.

Álvaro Villaça AZEVEDO"

1 G e n e ra lid ad e s
O legislador constituinte vem se preocupan

do, há algum tempo, com a inserção de matéria rela
tiva ao direito civil no texto da Constituição, para 
dar mais força à possibilidade de regulamentação 
dos direitos do cidadão.

Por essa razão, prefiro dizer que existe a inclu
são do'direito civil na Constituição, e não dizer que 
existaum  direito civil constitucional. Tanto é assim 
que,ho maisdasvezes, a matéria civil incluída notexto 
constitucional exige regulamentação ordinária.

Avantagemdessa inclusãode matériacivil na 
Constituição é a de assegurar que a legislação ordi
nária há que regulá-la, sem preteri-la e sem modifi
car o sentido imposto pela norma maior, a não ser . 
que seja esta modificada!

Destacarei, em seguida, algumas matérias de 
direito civil inseridas na Constituição.

2 D ire ito s da p erso nalid ad e e dano moral
Os direitos da personalidade e a indenização 

do dano moral estão previstos, nestes termos, no inc. 
X, do art. 50 da Constituição de 5.10.1988: "São invi
oláveis a intimidade, a vida privada-, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado 0 direito a inde
nização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação”.

Os direitos da personalidade estão regula
mentados nos art. 11 a 21 do Código Civil de 2002 e já 
estavam previstos nos art. 12 a 21 do anteprojeto 
desse mesmo código, desde 1972.

Discute-se, entretanto, se foi geralou especí
fico esse texto constitucional no tratamento da m a
téria, ou, melhor dizendo, se somente cogitou da 
violação da intimidade, da vida privada, da honra e 
da imagem das pessoas, ou não.

Entendo que essa enumeração não é taxativa; 
entretanto, é tão ampla que, praticamente, teve em 
mira abarcar toda violação à intimidade, à vida pri-
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vada, quer dizer, aos direitos da personalidade, que 
se aninham na pessoa como seu maior tesouro. E 
menciono indistintamente direitos da pessoa, como 
o texto constitucional, abrangendo, assim, não só a_ 
pessoa física como também a jurídica, que, como 
aquela, tem patrimô.nio imaterial a preservar.

O Código Civil de 2002 reafirma esse pensa
mento, em seu art. 52, quando admite a aplicação às 
pessoas jurídicas, no que couber, da proteção dos 
direitos da personalidade. ' ~ . ' .

Mesmo antes dessa permissão constitucional, 
eu era a favor da indenização do dano moral; somen
te que sempre entendi ser necessária autorização le
gal, embora nossa doutrina e jurisprudência viessem 
abrandando esse posicionamento, para admitir a re
paração decorrente do pretium doloris (preço da dor).

Atualmente, no Código Civil de 2002, essa es
pécie de ilícito por dano moral está prevista no art. 
186 {in fine). A obrigação de indenizar está consig
nada no art. 927 e seguintes do mesmo código.

Problema de difícil solução que têm enfrentado 
nossos tribunais é 0 da quantificação, da avaliação ou 
da apuração desse dano,fundado em reprimira sensa
ção dolorosa sentida pela vítima do dano moral.

Essa dificuldade, entretanto, jam ais foi ou po
derá ser levada a que não se indenize 0 dano moral.

Todavia, é preciso muito cuidado na conside
ração desse ilícito, pois a intimidade, em algumas 
oportunidades, divulga-secòmofato social, passan
do a existir como notícia em jornais, em revistas, 
divulgada na mídia, como fatos relativos a compor
tamento humano minoritário (homossexualismo), 
erros médicos que ocasionam traumatismos ou mes
mo morte. Às vezes, por outro lado, existe divulgação 
restrita como documento científico. Melhor, em caso 
de dúvida, optar-se pela caracterização da culpa, da 
necessidade de ser 0 mal causado cuíposamente à 
causação do dano moral. Sim, porque 0 dano moral 
vem previsto no art. 186 do Código Civil, na parte 
referente aos atos ilícitos.

Nosso Código de 1916, por seu art. 1.553, apre
sentava solução genérica, para que não restasse 
irreparado qualquer dano, quando aludia a que, nos 
casos não previstos em lei, no tocante à liquidação 
de danos resultantes de atos ilícitos, a indenização 
dar-se-ia por arbitramento. Atualmente, 0 a rt  946

do Código Civil assenta que, sendo a obrigação in
determinada, não havendo na lei ou no contrato dis
posição fixando 0 quantum indenizatório devido, 0 
valor das perdas e danos será fixado na forma de. 
liquidação prevista no Código de Processo Civil. En
tendo que a melhor forma continua sendo a do arbi
tramento.

Ressalte-se que o Projeto de Código Civil 634- 
B/75 (118 no Senado, com redação final de 1997) já 
declarava, em seus art. 952 e 953, especialmente no 
parágrafo único do primeiro, que, não sendo possí
vel a prova do prejuízo material quanto ao dano em 
razão de injúria, calúnia ou difamação, caberia aojuiz 
fixar, eqüitativamente, 0 valor indenizatório, de acor
do com as circunstâncias do caso. Atualmente, esse 
texto adotou-se pelos art. 953 e 954 do Código Civil.

As situações danosas no dano material e moral 
e seus efeitos são completamente diferentes: uma 
agride a matéria, outra 0 espírito. Os patrimônios são 
distintos e se vèem individualmente violados.

Uma vez incorporado, indene de dúvidas, 0 
dano moral ao art. 186 do Código Civil, tenho que a 
reparação deve ser global.

Assim, quem, por ato ilícito, violar direito ou 
causar prejuízo a outrem, deve reparar 0 dano mate
rial e moral. Estes podem ser cumulados.

Esse ressarcimento encontra sentido, também, 
na orientação jurisprudencial, que determina, ante 
9 ilicitude, a providência de global indenização, a 
mais completa possível. Daí porque entendo que o 
dano moral, ocorrendo ante a aludida violação de 
direitos da personalidade, existe com o ato ilícito, 
necessitando, para sua confirmação, da existência 
de culpa do agente.

3 União estável e casamento religioso
Antes de ser editada a Constituição Federai 

de 5.10.1988, alertava’, em minha monografia, com 
antecedência de ano e meio, que, para que se evitas
sem "discriminações odiosas”, deveria otexto cons
titucional "dizer, simplesmente, que a família terá 
direito à proteção dos Poderes Públicos1'.

1 AZEVEDO, 1987, p. 251. Consulte-se, ainda, meu livro Estatuto da 
família defato, 2.ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2002.
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Isso porque as Constituições anteriores pau
taram seus textos no sentido de proteger a família 
constituída sob casamento civil, silenciando sobre a 
proteção da família de fato.

Destaque-se, nesse passo, que, após ser insta
lada a Assembléia Constituinte, em i 0.2.ig87, e eleito 
seu presidente, deputado Ulisses Guimarães, havia * 
necessidade da elaboração de um projeto de Cons
tituição, constituindo-se, para tanto, a Comissão 
Afonso Arinos (de Melo Franco), que era seu presi
dente. .

Os trabalhos dessa comissão não chegaram a 
ser enviados à Assembléia Constituinte, entretanto, 
iniciou-se nela a edificante tarefa de "democratiza
ção da fam ília” como “base da sociedade”, com 0 
acolhimento, entre outros, do instituto da união es
tável, da igualdade de direitos e de deveres entre 
cônjuges e entre filhos, inclusive adotivos.

Formaram-se, então, várias subcomissões para 
elaboração de anteprojetos a serem considerados pela 
Comissão de Sistematização, que, por seu relator, Ber
nardo Cabral, reuniu esses trabalhos pré-legislativos.

Ressalte-se, aqui, que a subcomissão de família, 
do menor e do idoso, em seu anteprojeto, de 25.05.1987, 
sendo seu presidente 0 deputado-constituinte Nelson 
Aguiar, chegou a admitir, no § Io do art. i° ,  que “o 
casamento civil é a forma própria de constituição da 
fam ília”, em completa discriminação do casamento 
religioso e da união estável. E isso como se ò Estado 
pudesse assim privilegiar, no texto constitucional, di
zendo ao povo como constituir sua família!

No art. 297 do substitutivo do senador-cons- 
tituinte Bernardo Cabral, embora sem distinguir 
entre os institutos, assenta-se, melhor que, "a fam í
lia, constituída pelo casamento ou por união estável, 
tem proteção do Estado, que se estenderá à entidade 
fam iliar formada por qualquer um dos pais ou res
ponsável legal e seus dependentes, consangüineos 
ou não". Também nele não se menciona 0 casamen
to religioso.

Finalmente, malgrado os inconvenientes mos
trados e a análise crítica, adiante, 0 certo é que a 
Constituição Federal vigente, de 5.10.1988, trouxe 
várias inovações ao direito de família brasileiro, en
tre as quais, pelo § 30 de seu art. 226, o reconheci

mento do concubinato puro, não-adulterino nem 
incestuoso, como forma de constituição de família, 
como instituto, portanto, do direito de família.

Houve por bem, ainda, o legislador constituinte 
substituir a palavra concubinato pela expressão união 
estável, para inaugurar nova era de compreensão aos 
conviventes, respeitando seus direitos e sua sociedade 
de fato, que sempre existiu, antes do Decreto n° r8i, de 
1890, sob forma de casamento de fato ou presumido.

Tenha-se presente, ainda, que a Constituição 
de 1988, mencionando em seu caputque a fam ília é 
a "base da sociedade”, tendo "especial proteção do 
Estado”, nada mais necessitava 0 art. 226 dizer no 
tocante à formação familiar, podendo o legislador 
constituinte ter deixado de discriminar as formas 
de constituição da família. Sim, porque ao legisla
dor, ainda que constituinte, não cabe dizer ao povo 
como deve ele constituir sua família. , ‘

O importante é proteger todas as formas de 
constituição familiar, sem dizer 0 que é melhor.

O ser humano é um ser gregário, que necessita 
viver em família, cujo modo de constituição ele esco
lhe, firmando-se um costume admitido em sua cole
tividade, que vai transpondo gerações. Esse anseio 
popular, embora nasça de um contrato convivencial, 
é algo que ultrapassa a noção de instituto jurídica; é 
um organismo institucional, que se fundamenta no 
direito natural. O Direito humano deve intervir, so
mente, para evitar lesões, locupletamentos indevidos, 
fazendo reinar a responsabilidade, ainda mais forte
mente, nas convivências livres.

A união estável, concubinato puro, não-adulterino 
e não-incestuoso, sempre encontrou esse apoio institu
cional, na figura antiga do casamento defato.

Por outro lado, não estendeu essa mesma Cons
tituição ao casamento religioso, como entendo cor
reto, os efeitos do casamento civil, para recuperar sua 
antiga dignidade ante 0 Estado. Limita-se eia, por seu 
art. 226 § 2o, a dizer, da mesma forma que a anterior, 
que "o casamento religioso tem efeito civil, nos ter
mos da Lei”. Esta (Lei n° 1.110, de 23.05.1950), entre
tanto, só admite tal efeito quando pré ou pós-existe 
a habilitação para o casamento civil. Nesse caso, 0 
casamento religioso adquire a forma de casamento 
civil, não é mais casamento religioso.

Assim, tanto o casamento civil como 0 religio
so, com suas formalidades próprias, devem existir,
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em meu entender, automática e independentemente. O 
casamento religioso, desse modo, deve vestir-se comas 
formalidades dos estatutos das respectivas religiões.

A união estável precisava ser regulamentada e 
foi, primeiramente, pela Lei n° 8.971, promulgada em 
29.12.1994-, que concedeu direito aos companheiros 
no tocante a alimentos e à sucessão; e a Lei n° 9.278, 
de 10.05.1996, baseada em projeto meu, que regula
mentou a união estável (concubinato puro), para que 
não existam abusos entre os conviventes, que devem 
ser livres na convivência, mas responsáveis.

Como visto, tanto a união estável como o an
tigo casamento de fato ou presumido nasceram, es
pontânea e naturalmente, na sociedade, isentos de 
formalismos.

Em verdade, repita-se, a união estável de hoje 
nada mais é do que 0 aludido antigo casamento de 
fato ou presumido, que existia havia quase 4.000 
anos até o Decreto 181 ,de 1890, entre nós.

4 C hefia  da sociedade co n ju g al
A Constituição Federal de'1988 igualou os côn

juges quanto ao exercício de seus direitos e deveres, 
no § 5o, de seu art. 226, eliminando, assim, a chefia 
da sociedade conjugal.

Com esse entendimento constitucional, o Pro
jeto de Lei da Câmara, n° 118, no Senado, de 1984, 
com sua redação finai em 1997, acentuava, em seu 
art. 1.570, que “A direção da sociedade conjugal será 
exercida, em colaboração, pelo marido e pela mu
lher, sempre no interesse do casal e dos filhos” (atu
al art. 1.567 do Código Civil). 5

5 D ivórcio
A Emenda Constitucional n° 9, de 28.06.1977, deu 

nova redação ao § i °  do art. 175 da Constituição Federal 
de 24.01.1967, após a Emenda n° í, de 17.10.1969, possibi
litando a admissão do divórcio na legislação ordinária 
brasileira.Sim, porque, antes dessa emenda,0 casamento 
era de vínculo indissolúvel.

Mesmo assim, esse § 10, aludido, com sua nova 
redação, só possibilitava a dissolução do casamen
to, nos casos expressos em lei, desde que houvesse 
"prévia separação judicial por mais de três anos”.

Com esse fundamento constitucional, editou- 
se a Lei n° 6.515,26.12.1977, chamada Lei do Divórcio,

que, obedecendo ao texto fundamental, admitia o 
divórcio indireto, após a separação judicial. O divór
cio direto era autorizado nos moldes do art. 40, ex
cepcional e transitoriamente (após cinco anos.de 
ruptura de fato do casamento, anteriores à lei).

O divórcio como pretendido por Nelson Carnei
ro viria a existir com a Constituição Federal de 1988, 
que o admitiu após a prévia separaçãojudiciai por mais 
de um ano, na forma da lei (divórcio indireto), ou após 
“comprovada separação defato por mai.s de dois anos” 
(divórcio direto). Acolheu, nesta última hipótese, 0 
modelo romano dó “divortum boná gratiâ”.

Desse modo, no processo de divórcio, atual
mente, não há que cogitar-se da causa que ocasio
nou a separação do casai. Basta a comprovação de 
que o prazo ocorreu.

Essa norma constitucional repetiu-se no art. 
4o da Lei n° 7. 841, de 17.10.1989, bem como no art. 
1.580 do Código Civil.

6 F iliação
Um ano e meio antes do advento da atual Cons

tituição, inspirando-me no Código Familiar para 0 
Estado Mexicano, de Hidalgo, em minha -tese já cita
da2, lembrava ao então relator da Constituinte, sena
dor Bernardo Cabral, da necessidade de a Constituição 
igualar os direitos de todos os filhos, inclusive dos 
adotivos, lembrando 0 disposto no art. 202 desse 
mesmo código, segundo 0 qual “Os filhos não rece
bem qualificativo algum, são iguais ante a lei, a fa
mília, a sociedade e 0 Estado”.

O § 6o do art. 227 da nossa Constituição seguiu 
esse entendimento, proibindo quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação, dando a todos os 
filhos, consangüíneos e adotivos, completa igualda
de de tratamento, nesses termos: “Os filhos, havi
dos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação”.

7 Código de Defesa do C onsum idor
A Constituição de 1988 exige que 0 Estado pro

mova, na forma da lei, a defesa do consumidor (art.

! AZEVEDO, op. cit., p. 49.
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5o, inc. XXXII), estabelecendo seu art. 170, inc. V, o 
princípio da defesa do consumidor.

Por exigência do art. 48 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, ficou nosso Con
gresso Nacional obrigado a instituir, como 0 foi, o 
Código de Defesa do Consumidor, que contém nor
mas fundamentais de direito privado.

8 Importância da Constituição de 1988 no direito 
de fam ília

O direito de família, como propugnamos des
de 0 projeto inicial dâ Constituição Federal de 1988 
e depois com seus art. 226 e 227, recebeu a maior 
reformulação de seus fundamentos jurídicos, adap
tando-se à realidade presente da vida brasileira.

As Constituições anteriores bradavam pela prote
ção da família, sob a égide do casamento civil, enquanto 
0 povo constituía sua família pelo concubinato puro.

Acostumou-se o povo brasileiro a assim unir- 
se porque a lei sempre 0 proibiu de desconstituir o 
vínculo matrimonial, 0 que só foi possível a partir 
da Lei n° 6.515, de 26.12.1977, possibilitada pela Emen
da Constitucional n° 9, de 28.06.1977.

O art. 226 citado reconheceu a união concubiná- 
ria pura, sob 0 título de união estável, enumerando 0 
reconhecimento de outras formas de constituição de 
família, de modo enunciativo, em seus §§ i °  a 40. A tão 
esperada igualdade de direitos e de deveres entre 
homem e mulher casados veio firmada no § 50 do 
mesmo dispositivo constitucional. O § 6o, seguinte, 
possibilitou 0 sempre sonhado divórcio direto, por 
separação de fato por mais de dois anos, ao lado do 
divórcio por conversão, sem as odiosas restrições 
da Lei do Divórcio, que, praticamente, foi lei de se
parações judiciais, com posterior conversão em di
vórcio.

O divórcio, propriamente, atingiu sua'maiori- 
dade com a Constituição de 1988.

O art. 227, por seu § 6o, selou todo um trabalho 
legislativo anterior, proibindo "quaisquer designa
ções discriminatórias relativas à filiação, inclusive 
adotiva”.

Esses dois artigos, com essas principais modifi
cações, criaram uma imagem mais próxima dos fatos 
sociais, mais condizente com a realidade da família 
brasileira.

Desenvolveu-se, então, arduamente, um traba
lho portodos os bem-intencionados que querem adap
tar as normas à realidade vivente, para que a lei'não 
seja um material ilusório, irreal e injusto, a aplfcar-se 
contra 0 que acontece na sociedade. O espelho do pas
sado foi quebrado para a tentativa de uma construção 
jurídica mais justa e adequada à realidade presente.

Pudemos todos, assim, assistir a essa evolu
ção pela jurisprudência, consolidada no Superior 
Tribunal de Justiça, criadopela Constituição de 1988, 
antecipando, a partir de 1990, principalménte, a re
gulamentação da união estável, feita na Lei n° 9.278, 
de 10.05.1996, fundada no meu esboço de projeto, 
que permanece viva no Código Civil de 2002,

C o n clu sã o
A inserção da matéria de direito civil na Cons

tituição contribuiu muito para sua regulamentação 
na legislação ordinária, embora retirando muita 
matéria do direito projetado do atual Código Civil.

As regras de direito civil que se inserem na 
Constituição ou são auto-aplícáveis, como a relati
va ao dano moral, ou como a que atina aos direitos 
da personalidade, mas sempre merecem uma regu
lamentação para melhor aplicação desses princípios 
à solução dos casos concretos.

A inclusão de muita matéria de direito ordi
nário na Constituição chegou, nesse ponto, a torná- 
la ineficaz, dada a necessidade de ser aplicável por 
legislação infraconstitucional. Desde o nascimento 
da Constituição, segundo levantamento feito pelo 
Senado, seriam necessárias aproximadamente 400 
leis ordinárias reguíamentadoras para atender à 
menção constitucional “na forma da lei".

Todavia, 0 mandamento constitucional vai tor
nando obrigatória a regulamentação ordinária desses 
preceitos de direito privado, prioritariamente.

Daí não se poder falar em direito civil constituci
onal, mas sim em direito civil inserido na Constituição.

A zevedo, A. V. Civil law in the Constitution. Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 161-166 /  jan/jun. 2008

• ABSTRÀCT: For the past years, constitutiona! 
law m akers have been w orrying about the 
insertion of c iv il law related issues in the
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Constitution's text, in order to strengthen the 
possib ilities of reguiation of citizens' rights. 
Therefore, I preferto saythatthere is an inciusion 
of the civil iaw in the Constitution, ratherthan that 
there is a constitutional civil iaw. And that is 
because, most of the time, civil issues included in 
the co n stitu tio n al text dem and o rd inary 
reguiation. The advantage of including civil Iaw in 
the Constitution is that itassures that the ordinary 
reguiations that follow wiíl rule these rights wi- 
thout neglecting or changing the directions 
determined bythe country’s major Iaw, unless it is

modified itseif. In thls articíe, 1 wili highlightsome 
civil Iaw issues inserted in the Constitution.

KEYWQRDS: Civil Iaw in the Constitution. Moral 
damage. Stable union. Leadership in the matrimonial 
arrangement Divorce. Parentage. Consumer. Family Iaw.
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O Embrião Humano e a Constituição Brasileira de 1988
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® SUMÁRIO: Introdução, i O embrião humano. 2 
Identidade genética. 3 Vida humana pré-natal e 
vida humana pós-natal. 4 Embriões humanos "iri 
vitro", embriões humanos “in utero" e princípio 
da Igualdade. 5 O embrião humano e 0 princípio 
da dignidade da pessoa humana. 6 O embrião hu
mano e a Constituição da República. 7 Conflito 
aparente entre inviolabilidade do direito à vida e 
atividade científica. 8 O embrião humano e a pes
quisa científica. 9 O embrião humano e,o devido 

' processo legal. 10 O embrião humano e 0 princípio 
da IgualdadeperanteoJuiz.n Legislação infracons- 
titucional de proteção ao embrião humano. Refe
rências bibliográficas.

* RESUMO: Atualmente, por causa dos novos co
nhecimentos científicos, o estudo do embrião hu
mano e da vida humana, de quando ocorre o seu 
início e de como 0 direito positivo brasileiro disci
plina a matéria, tornou-se muito importante. Nes
te artigo discorremos sobre estes temas.

0 PALAVRAS-CHAVE: Embrião Humano. Vida hu
mana. Dignidade da pessoa humana. Constituição.

In tro d u çã o
Neste ano de 2008, em que a Constituição da 

República Federativa do Brasil completa 20 anos, 
temos muito para comemorar. O Brasil passou por 
inúmeras transformações desde a sua promulgação, 
muito jã fbi feito, mas, por outro lado, muito ainda 
está por fazer para que a nossa Lei Maior seja real
mente concretizada’.

* Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Médica. Advogada. Autora do livro “0  
Devido Processo Legal na Constituição Brasileira de 1988 e o 
Estado Democrático de Direito’’

’ Na lição de Canotilho, ‘"concretizar a Constituição’ trâduz-se, 
fundamentalmente, no processo de densificação de regras e 
princípios constitucionais. A concretização das normas consti
tucionais implica um processo que vai dotexto da norma (do seu

-Elizabeth Maria de MOURA*

Um dos principais temas dessa concretização 
está sub judice  no Supremo Tribunal Federal e aqui 
me refiro à vida humana e à inviolabilidade a este 
direito, o maisfundamehtal de todos os direitos fun
damentais, sem 0 qual não há sequer a possibilidade 
de existência e de previsão legal de outros direitos.

Neste ponto observamos que necessário é es
crever sobre a vida humana desde 0 seu início e, 
conseguintemente sobre os embriões humanos. O 
assunto apresenta vários aspectos, tais como: ju r í
dico, médico, ético, social, moral, religioso, cultural, 
filosófico.

Neste artigo abordamos 0 tema sob os pon
tos de vista médico e jurídico, porquanto os dois se 
complementam e estão relacionados de modo in
dissociável, segundo nosso entendimento.

Muitas questões atinentes a estes assuntos 
são respondidas pela Embriologia Clínica, setor da 
Medicina que estuda o embrião humano. Em nosso 
pensar, é 0 mais belo de todos os capítulos da Medi
cina, sendo imprescindível 0 conhecimento de alguns 
pontos fundamentais para todos os que se dispõem 
a trabalhar com otema.

O estudo dos embriões humanos interessa 
sobremaneira ao Direito, pois é ao Direito que com-

enundado) para uma norma concreta -  norma ju ríd ic a -q u e , 
por sua vez, será apenas um resultado intermédio, pois só com a 
descoberta da norma de decisão para a soíuçãodos casos jurídico- 
constitucionais, teremos 0 resultado final da concretização. Esta 
‘concretização normativa’ é, pois, um trabalho técnico-jurídico; 
é, no fundo, 0 lado 'técnico’ do procedimento estruturante da 
normatividade. A concretização, como se vê, não é igual à 
interpretação do texto da norma; é, sim, a constuçãode uma norma 
jurídica”. Explica ele, outrossim, que ‘"densificar uma norma' 
significa preencher, complementar e precisar o es paço normativo, 
de um preceito constitucional, especialm ente carecido de 
concretização, a fim detornar possível á solução, por esse preceito, 
dos pro‘blemas concretos. As tarefas de concretização e de 
densificação de normas andam pois associadas: densifica-se um 
espaço normativo (= preenche-se uma norma) para tornar 
possível a sua concretizaçãoeaconseqüenteaplicaçãoa um caso 
concreto” (CANOTILHO, 1993, pp. 20 2-20 3).



pete a função de disciplinar todas as atividades hu
manas em um Estado Democrático de Direito.

"Cuando se trata de im poner deberes o 
prohibiciones pienso que conviene no olvidar que 
Ia eficacia de Ios códigos éticos es sumamente 
precaria, sobre todo por Io que respecta asu vigência 
social integral. Es por ello que Ias normas morates 
requierem siempre ei auxilio de Ia fuerza coactiva 
dei orden ju ríd ic o ’’, argum enta Ernesto Garzón 
Valdéz (VÁZOUEZ, 2002, p. ,6l). '

Para melhor estudar o tema, sem termos pre
tensão alguma de esgotá-lo, inicialmente expomos 
alguns dados cientificamente comprovados, referen
tes ao estudo embriológico] para depois explanar, 
conforme nosso entendimento, o modo como o di
reito positivo brasileiro disciplina a matéria.

i  O em b rião  hum ano

“Ouem observa o crescimento das coisas 
desde ojnício, terá melhor visão delas.” 

Aristóteles, 384 -  322 a. C.

George W. Corner, médico embriologista, ex-, 
plica que "a fecundação de um óvulo por um esper
matozóide é um dos maiores prodígios da natureza, 
um evento no qual, de modo magnificente, peque
nos fragmentos da vida animal são conduzidos à 
sua finalidade, a origem de um ser vivo [grifamos]” 
(CORNER apudMOORE, 1973, p. 23).

Keith L. Moore, médico, ensina que "odesenvol- 
vimento é um processo contínuo que se inicia quando 
o óvulo é fecundado por um espermatozóide e termi
na na morte. É um processo de modificações e cresci
mento que transformam 0 z/gofo unicelular em um 
ser humano adulto mulíiceluiar” (MOORE, 1973, p. 1).

Moore explica, outrossim, que 0 zigotoéa  cé
lula que "resulta da fertilização de um óvulo por um 
espermatozóide; é o início do ser humano”1.

Observamos que, segundo Blakiston (p. 252), 
concepção em biologia “é a fecundação do óvulo 
pçlo espermatozóide, que ocorre na mulher em ge

1 6 8 ______________  Justitia, São Paulo, 65

2 MOORE, Keith L. op. cit., p. i.

ral do 12o ao 15° dia depois do primeiro dia da mens
truação”.

Blakiston (op. cit., p. 434} explica, outrossim, 
que fertilização é 0 ato de fertilizar, é a união dos 
gametas masculino (espermatozóide) e fem inino 
(óvulo)3. .

Gilbert Hottois, filósofo e filólogo, comenta a 
problemática relativa à legitimidade e às condições: 
da manipulação, com ou sem finalidade terapêutica, 
de corpos humanos ou de suas partes em diversos 
estados, desde o corpo embrionário [grifo nosso] ao 
corpo morto, _pela biom edicina, em sociedades 
pluricúlturais de economia de mercado [grifamos] 
(HOTTOIS; MISSA, 2003, p. 190).

Hottois debate a questão com base no fato cien
tificamente conhecidoe comprovadôòe que 0 corpo de 
cada pessoa começa por ser processo e experiência de 
metamorfoses do zigoto[grifamos] à senes.cêncía, pas
sando pela adolescência (op. cit, p. 196).

Os gametas ou células germinativas masculi
na (espermatozóide) e feminina (óvulo) são células 
sexuais altamente especializadas. Cada uma contém 
a metade do número normal de cromossomos da • 
espécie humana, ou seja, cada uma possui 23 cro
mossomos4. São as células haplóides. 0  número to
tal de cromossomos nas células de seres humanos 
normais é 46. São as células diplóides5,

Um dos resultados da fecundação é a fusão 
das duas células germinativas, que são haplóides 
(óvulo e espermatozóide), é a formação do zigoto, 
célula diplóide com 46 cromossomos, 0 número 
normal de cromossomos na espécie humana6.

Acima referimos a explicação de Keith L, Moore 
de que 0 zigoto é o ipício do ser humano. Frisamos 
que é uma única célula. Todos os seres humanos, 
inclusive nós (sim, refiro-me a n ó s -a  mim, que es
crevo este artigo, e à senhora ou ao senhor que 0 
está lendo agora -fo m o s zigoto no início de nossas 
vidas), fomos formados a partir de uma única célula, 
que contém respectivamente o genoma de cada ser 
humano que ela origina. Em outras palavras: no

(198), jan./jun. 2008

3 BLAKISTON. op. cit., p. 434.
4 MOORE, Keith L. op. cit., p. 12.
5 MOORE, Keith L. op. cit., p. 23.
6 MOORE, Keith L. op. c it , p. 23.
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zigoto já  está presente o genoma de cada um, pois é 
função dele (genoma) a programação genética que 
inicia, forma e desenvolve cada ser humano. E, para 
que. isto ocorra, o zigoto terá, necessariamente, de 
estar vivo.

Deus, a natureza, a biologia, a genética, ou seja 
lá em que acreditemos, forma os serès humanos a 
partir de uma única célula e isto está cientificamen
te provado e demonstrado.

2 Identidade genética
Atualmente a Ciência Genética estuda o geno

ma humano. Segundo Jean-Noèl Missa, médico e fi
lósofo, a cartografia do genoma humano consisteem 
um conjunto de operações que visam balizar o geno
ma, com a finalidade de facilitar a seqüenciação da 
totalidade dos três mil milhões de nudeotídeos que 
o compõem. São utilizadas duas técnicas, a saber: a 
cartografia genética e a cartografia física7.

Acartografia genética estuda a probabilidade 
de transmissão hereditária de caracteres e a carto
grafia física analisa fisicamente o genoma, faz seu 
balizamento, com o objetivo final de determinar a 
ordem dos nudeotídeos no DNA. A cartografia fís i
ca é realizada no conhecido exame de DNAS.

Esses exames de cartografia física do DNA (áci
do desoxirribonudéico) são utilizados e reconheci
dos juridicamente nas ações de investigação e de 
reconhecimento de paternidade e também na solu
ção de alguns processos penais. Trata-se do conhe
cido “exame de DNA”.

Devemos lembrar que para esses estudos po
dem ser utilizadas quaisquer células do corpo hu
mano, de modo que não são necessárias as células 
do embrião humano.

As moléculas de DNA são a base química dos 
genes que, por sua vez, estão situados nos cromos
somos. O conjunto de 46 cromossomos da espécie 
humana forma 0 genoma humano. Sabe-sequetoda 
a informação genética está armazenada no DNA, 
esclarece Arthur Ham, médico9.

 ̂HOTTOIS; MISSA, op. cit., p. 385.
8 HOTTOIS; MÍSSA, op. c it , p. 385.
9 HAM, 1977, pp. 57 a 59.

Esses conhecimentos e técnicas de ponta per
mitem estabelecer a identidade genética de cada 
pessoa, informa Bruno Leclerc10.

É oportuno esclarecer que a identidade gené
tica de cada pessoa humana é constituída pelo DNA 
contido em seus genes que, por sua vez, estão em 
seus cromossomos, cujo conjunto forma o seu ge
noma. A cartografia física do DNA é o exame que 
permite que se conheça essa identidade genética.

Neste pohto já podemos chegar a algumas 
conclusões, porquanto se o que permite que se saiba 
a identidade genética de cada ser vivo é o seu genoma, 
se 0 genoma humano confere a identidade genética 
aos seres humanos (cada espécie de animal ou de 
vegetal tem um tipo de DNA próprio e diferente do 
DNA das outras espécies), se cada uma das células 
de um ser humano (exceção feita aos gametas, que 
só contêm a metade -  23 cromossomos) contém 0 
genoma completo que identifica aquela determina
da pessoa humana, se 0 zigoto já contém 0 genoma 
humano daquela pessoa que ele está formando, haja 
vista que ele contém a programação genética res
ponsável pela formação daquela pessoa, e se o g e
noma continua o mesmo para cada pessoa durante 
doda a sua vida, isto significa que o zigoto é mesmo 
uma pessoa humana em sua fase inicial de vida, isto 
é, em sua fase inicial de desenvolvimento.

Dito de outro modo: o zigoto contém 0 geno
ma humano, 0 patrimônio genético daquela pessoa 
humana, que é único, próprio dela, intransferível e 
irrepetível (exceção feita aos gêmeos univitelinos -  
os gêmeos idênticos), com a programação genética 
para quetodo 0 seu organismo se forme e se desen
volva, que a acompanhará por toda a sua vida, e isto 
constitui a identidade genética de cada pessoa hu
mana, desde que ela era um microscópico zigoto.

3 Vida humana pré-natai e vida humana pós-natal

“Age detal forma quetrates a humani
dade, tanto na tua pessoa [grifamos] 
como na pessoa [grifamos] de qualquer

HOTTOIS; MISSA, op. cit., p. 478.
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outro, sempre também como um fim e 
nunca unicamente como um meio’’.

Emanuel Kant

A vida humana divide-se em dois períodos: a 
vida pré-natal e a vida pós-natal. O nascimento é 
um evento dramático durante o desenvolvimento, 
porém devemos acentuar que, além do crescimen
to, importantes modificações ocorrem depois do 
nascimento e continuam a ocorrer até a velhice, ex
plana Keith Moore".

Durante a vida pré-natal, a pessoa humana que 
se está desenvoivendoterá várias denominações de 
acordo com a sua idade, a saber: i) zigoto, 2) mórula, 
3) biastocisto ou blástula, 4) embrião, 5) feto. Acen
tue-se que os mais importantes avanços no desen
volvimento acontecem durante os dois primeiros 
meses de vida pré-natal, sustenta Moore'2.

Observamos que existem nomes diferentes 
para cada fase da vida pré-natal, que são os acima 
referidos, do mesmo modo que ocorre na vida pós- 
natal: recém-nascido, lactente, criança, adolescen
te, jovem, adulto, idoso.

Embora otermo embrião seja frequentemen
te usado para pequenos seres humanos com menos 
de quatro ou mais de sete semanas, esses estádios 
não são incluídos no período embrionário, que se 
estende desde 0 início da quarta semana até que 0 
embrião atinja a extensão de 30 mm. Com frequên
cia este cumprimento é alcançado cerca de 49 dias 
após a fecundação13, explana Moore.

Depois que tudo isso ocorre, aproximadamen
te no início da oitava semana, inicia-se o período 
fetal e vai até o nascimento, quando tem início a 
vida pós-natal14.

Marie-Hélène Pariseau, bióloga e filósofa, ex
plica que "por 'pré-embrião' designam certas pesso
as etapas do desenvolvimento do embrião humano 
[grifamos] com menos de quatorze dias. Esta deno
minação visa permitir, do ponto de vista de uma ar

"MOORE, op. cit., p. 01. 
12 MOORE, op. cit., p. 01. 
’3 MOORE, op. cit., p. 54. 
54 MOORE, op. cit., p. 01.

gumentação que pretende ser científica, a legitima
ção, nõ plano ético, da experimentação no embrião 
humano [grifo nosso] com menos de quatorze dias. 
Deste modo,'0 pré-embrião é apresentado mais 
como material biológico do que como sujeito po
tencial’' (HOTTOIS; MISSA, op. cit., p. 533). .

Observamos que, na fase inicial de sua vida, o 
embrião humano, ao contrário do que pensam al
gumas pessoas, tem, sim, a forma humana. O que 
ocorre é que a sua forma e as suas dimensões são 
compatíveis com a sua pouca idade. Do mesmo modo 
que 0 neonato ainda não tem dentes e tanto 0 seu 
sistema imunológico como o seu sistema nervoso 
ainda não estão completamente desenvolvidos e 
não é por estas características que ele deixa de ser 
uma pessoa normal. Isto porque 0 que é considera
do normal para os seres humanos, obviamente 
dento de certos critérios médicos, varia de acordo 
com a faixa etária da pessoa..

4 Embriões hum anos “in vitro", em briões 
humanos "in útero" e princípio da Igualdade

“Justiça é a vontade constante e perpé
tua de dar a cada um o seu direito -  
lustitia  est constans et perpetua  
voluntas ius suum cuique tribuendi’’

D. 1.1.10 pr. - DigestodeJustiniano

Os dados acima relatados assumem importân
cia relevante quando se trata de embriões humanos 
"in vitro", consoante nosso entendimento. E isto 
ocorre porque esses embriões humanos são exata- 
meiite igu ais-tanto  em estrutura anatômica, quan
to em dimensões -  aos embriões humanos concebi
dos dentro do corpo materno.

A proteção jurídica conferida pelo direito po
sitivo brasileiro não se restringe apenas ao embrião 
humano "in útero", haja vista que a concepção nor
malmente ocorre na trompa de Falópio'5 e depois 0 
zigoto migra para 0 útero materno. À medida que

iS MOORE, op. cit., p. 22.
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transita a trompa, o zigoto vai-se desenvolvendo, 
vai crescendo em dimensões e em número de célu
las, passa por divagem, até formar uma estrutura 
chamada mórula (aproximadamente após três dias 
à fecundação) e entra no útero da mãe, onde ocorre 
a nidaçãó, que é a fixação do embrião humano na 
parede uterina'6.

Em nosso pensar, fere o princípio da Igualdade 
a tutela jurídica unicamente para embriões humanos 
concebidos dentro do corpo materno. Ocorre discri
minação entre os embriões humanos concebidos 
dentro do corpo materno e os que são concebidos em 
laboratório. Todos são embriões humanos, ou seja, 
são pessoas humanas em seus primeiros dias de vida 
pré-natal.

Devemos observar que os embriões humanos 
“in vitro" possuem 0 genoma humano como os em-' 
briões humanos concebidos no corpo materno, eles 
se desenvolvem do mesmo modo, com as mesmas 
estruturas anatômicas, com as mesmas dimensões 
(embora sejam microscópicas nessa fase), com a mes
ma cronologia etêm  a sua identidade genética pró
pria, ou seja, são pessoas humanas em formação e 
em desenvolvimento. O que diferencia os embriões 
humanos "in vitro’’ dos embriões humanos conce
bidos no interior do corpo materno é apenas 0 local 
da concepção. Todos eles são seres humanos e estão 
vivos.

Em se tratando de embriões humanos, enten
demos ser importante ressaltar que a Constituição 
da República, no inciso IVde seu artigo 30, estabelece 
como um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil “promover o bem de todos [gri
famos], sem preconceitos de origem [grifamos], raça, 
sexo, cor, idade [grifo nosso] e quaisquer outras for
mas de discriminação”.

• Do citado artigo constitucional, depreende-se 
que os embriões humanos, uma vez que se encon
tram na condição de pessoas humanas em desenvol
vimento e portanto estão vivos, tanto os concebidos 
no organismo materno, quanto os concebidos em la
boratório, não poderão sofrer discriminação em ra

zão de sua pouca idade, nem do local ou da forma em 
queforam concebidos, segundo nossa compreensão.

- Estabelecer diferentes tratamentos para em
briões humanos em razão do local onde foram con
cebidos, em nosso pensar, é discriminação e fere 
totaimente' o princípio da Igualdade, consagrado no 
caput do artigo 50 da Constituição da República.

Nosso questionamento é 0 seguinte: Será que 
séria possível uma matéria inanimada serim planta- 
da no útero de uma mulher e originar um ser hum a
no? E isto porque: ou existe vida, ou não existe vida, 
"itercium non datur”. Se existe vida, 0 embrião hu
mano "in vitro” é um ser humano vivoe, por outro 
lado, se não existe vida, trata-se de matéria inani
mada. Sabe-se, portanto,-que, para formar um ser 
humano, o embrião humano "in vitro”terá, obriga
toriamente, de estar vivo, pois a matéria inanimada 
não forma e não desenvolve seres humanos.

5 O embrião humano e 0 princípio da dignidade 
da pessoa humana

“Conhecer as leis não é reter as palavras 
delas, mas a sua força e majestade -  Sc/re 
leges non hoc est verba earum tenere, sed 
vim acpotestatem

D. 1.3.17 -  Digesto de Justiniano.

Maria Cláudia Crespo Brauner, jurista, afirma 
que a idéia de dignidade humana está presente em 
nossa cultura desdetempos imemoriais e,atualmen
te, na era da tecnologia, ela se faz presente e se con
trapõe frontalmente ao domínio da técnica sobre 0 
homem, à idéia de reificaçãoou instrumentalização 
do corpo, da vida [grifamos] e da liberdade hum a
na17.

Todos os seres humanos merecem respeito em 
virtude de sua qualidade intrínseca de pertencerem à 
comunidade humana. Essa qualidade é irrenunciável 
e inalienável, pois constitui um elemento a qualificar 
o ser humano como tal e, portanto, deve ser protegi
da, promovida e fortalecida pelo Direito'8.

’7 BRAUNER, 2003, pp. 168 e 169. 
18 BRAUNER, op. cit., p. 169.l6MOORE, op. cit., p. 29.
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Trata-se de princípio absoluto, a dignidade da 
pessoa humana e, neste sentido, entende-se que a 
pessoa humana é um minimum  invulnerável que 
deve ser assegurado por todo estatuto jurídico, pois 
ainda que se opte, em determinada situação, peio 
valor coletivo, essa opção não poderá nunca sacrifi
car ou ferir o valor da pessoa huma,na’9.

No mesmo sentido o entendimento de Sarlet, 
ao afirmar que "a constatação de que a dignidade 
da pessoa humana [grifo nosso] é simultaneamen
te limite e tarefa dos poderes estatais e, da comuni
dade em geral, de todos e de cada um, constitui uma 
condiçãodúpliceesta quetambém aponta para uma 
simultânea dimensão defensiva e prestâcional da 
dignidade” (SARLET apt/d BRAUNER, op. cit., p. 169).

O inciso III do artigo i °  da Constituição, da Re
pública estabelece a dignidade da pessoa humana 
como um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. Ora, fundamento é base de sustentação, é 
alicerce, o que significa que a dignidade da pessoa 
humana é um dos valores basilares de nosso ordena? 
mento jurídico, de maneira que toda a legislação pá
tria, incluindo a própria Constituição, terá este valor 
como diretriz, conforme nosso pensamento.

Observamos que tanto a República quanto a De
mocracia são originadas no princípio da Igualdade, que, 
por seu turno, origina 0 princípio da Liberdade, visto que 
não há hierarquia entre iguais, não é lícito que uma pes
soa humana seja proprietária de outra pessoa humana20.

Ora, não há a possibilidade de se garantir a 
inviolabilidade do direito á vida, à liberdade e à 
igualdade sem se pensar em dignidade da pessoa 
humana como valor basilar e fundante de nosso or
denamento jurídico2'.

“Como se vê, os princípios são normas imedi
atamente finalísticas. Eles estabelecem um fim a ser 
atingido. Como bèm define Ota Weinberger, um fim 
é idéia que exprime uma orientação prática. Elemen
to constitutivo do fim é a fixação de um conteúdo 
como pretendido”, argum enta Humberto Ávila 
(ÁVILA, 2006, p. 79).

19 SANTOS,.1999, p. 94. 
2C> MOURA, 2007, p.45.
21 MOURA, op. cit., p. 45.

A conclusão a que se chega é que a defesa da 
dignidade da pessoa humana deve permear toda a 
discussão que envolva a biotecnologia e a necessida
de de fixação de limites precisos a assegurar a prote- 
ção.da pessoa humana, em sentido integral, indepen
dentemente de sua condição social, cultural, racial, 
sexual, religiosa, pondera Maria Cláudia Brauner22. '

6 O embrião humano e a Constituição da Repú
blica

“NãovámosnosesquecernuncadequeéumaCons- 
tituiçio que nós estamos interpretando- Wemusi 
never forget that is a constitution that we are 
expounding-Maclloc v. Maryland, em 1819".

Juiz Marshall

No art. i °  da Constituição da República, em seu 
inciso III, está consagrado o princípio da dignidade da 
pessoa humana como um dos fundamentos da Repú- 
blica Federativa do Brasil, 0 que significa que toda a 
Constituição e toda a legislação infraconstitucional 
terão de ser interpretadas à luz desse princípio, conso
ante nosso pensamento.

A Constituição da República determina, no caput 
do seu artigo 50, que "Todos [grifamos] são iguais pe
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida [grifamos], â 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", 
nos termos de seus incisos e parágrafos.

O parágrafo 3° deste mesmo artigo determina 
que “os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, portrês quin
tos dos votos dos respectivos membros, serão equi
valentes às emendas constitucionais [grifamos]”.

O Pacto de Sari José da Costa Rica, do qual 0' 
Brasil é signatário, em seu Capítulo II, que trata dos 
direitos civis e políticos, em seu artigo 40 trata do 
direito à vida e no inciso número um deste mesmo . 
artigo prescreve 0 seguinte: “Toda pessoa [grifamos] 
tem 0 direito de que se respeite sua vida. Esse direi-

22 BRAUNER, op. Cit, p. 169.
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to deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 0 
momento da concepção. Ninguém pode ser privado 
da vida arbitrariamente.” ~

Neste ponto já é possível o entendimento de que, 
por determinação constitucional, temos uma Emenda 
Constitucional a determinar que a vida humana seja 
protegida a partir do momento da concepção.

Gilmar Mendes afirma que 0 constituinte: reco
nheceu que os direitos fundamentais são elementos 
integrantes da identidadee da continuidade da Cons
tituição, ao considerar ilegítima qualquer reforma 
constitucional tendente a suprimi-los (art. 6ó, § 40)23.

Ele sustenta.que “se se pretende atribuir aos 
direitos individuais a eficácia superior à das normas 
mera mente programáticas, então deve-se identificar 
precisamente os contornos e limites de càda direito, 
isto é, a exata definição do seu âmbito de proteção”24.

Não é raro que a definição do âmbito de prote
ção de determinado direito dependa de uma inter
pretação sistemática, abrangente de outros direitos 
e disposições constitucionais e que muitas vezes a 
definição do âmbito de proteção somente será co
nhecida com 0 confronto com eventual restrição a 
esse direito, explana Gilm ar Mendes25 26.

Com 0 fito de realizar a sistematização, pode-se 
afirmar que a definição desse âmbito de proteção exi
ge a análise da norma constitucional garantidora de 
direitos tendo em vista: a) “a identificação dos bens 
jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção {âm
bito de proteção da norma)", b) “a verificação das pos
síveis restrições contempladas, expressamente, na 
Constituição (expressa restrição constitucional) e iden
tificação das reservas legais de índole restritiva" 2i.

No direito pátrio, consiste em direito indis
ponível 0 direito à vida, como também é direito in
disponível o direito ao próprio corpo e aos' próprios 
órgãos, e isto vaie "erga omnes".

No que respeita aos embriões humanos, a dis
cussão ficou reduzida à questão de se saberem que 
momento ocorre 0 início da vida de um ser humano,

21 MENDES; COELHO; BRANCO, 2002, p. 198.
24 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 198.
29 MENDES; COELHO; BRANCO, op. c it, p. 212-.
26 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit, pp, 212 e 213.

pois é a partir deste momento que se inicia a prote
ção do direito pátrio a eles.

Em se conhecendo 0 fato de que a vida humana 
começa com a concepção-como nos esclarece a Em
briologia Clínica -  e, .uma vez que a Constituição da 
República, no caputdoseu artigo 50, ao determinara 
inviolabilidade do direito à vida, não restringe ex
pressamente esta proteção à vida pós-natal, mas 0 
faz tutelando a vida humana em sua totalidade (vida 
pós-natal e vida pré-natal, o que inclui os embriões 
humanos “in vitro’), em nosso entendimento, a tute
la constitucional inicia-se com 0 início da vida huma
na, que ocorre no momento da concepção.

O Código Civil, em seu artigo 2°, determina 
que "a personalidade civil da pessoa começa com 0 
nascimento com vida;-mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção [grifamos], os direitos do nascituro”.

Em nosso pensar, a proteção consagrada no arti
go 5o da Constituição da República é bem mais ampla 
do que a do Código Civil, que está a ela subordinado.

Celso Bastos explana que “não se dá conteú
do à Constituição a partir das leis”, o que significa 
que a fórmula a ser adotada para a explicitação dos 
conceitos opera sempre “de cima para baixo” o que 
confere segurança à suas definições27.

Ele explica, outrossim, que a interpretação 
constitucional nunca deve ser feita de modo inver
so, porquanto “procede-se à interpretação do orde
namento jurídico a partir da Constituição”28.;.

As afirmações feitas acima valem pará.todo e 
qualquer ramo do direito infraconstitucional, inclusi
ve para o Direito Civil. Neste sentido, cremos ser opor
tuno referir 0 seguinte esclarecimento de Canotilho: 
"no âmbito dos direitos fundamentais, nem sempre 
será possível 0 recurso a tais critérios civilísticos, sob 
pena de, a pretexto de se aplicar a regra da capacidade 
de fato, terminar-se por restringir indevidamente di
reitos fundamentais [grifamos]”29.

"Não é a personalidade quejustifica a titu la
ridade de direitos por parte do ser humano, antes é 
a qualidade de ser humano [grifo nosso] que envol-

27 BASTOS, 1999, p. 101.
25 BASTOS, op. cit., p. 102.

- 29 CANOTILHO apud MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 168.
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ve a natural titularidade de certos direitos e que, 
conseqüentemente, justifica o reconhecimento da 
personalidade jurídica: a personalidade jurídica é 
sempre uma conseqüência e nunca a causa da titu
laridade de direitos inatos ao ser humano [grifamos], 
pondera Paulo Otero (OTERO, 1999, p. 44).

“A vida [grifamos], a possibilidade de ir e vir, 
a manifestação de opinião e a possibilidade de reu
nião preexistem a qualquerdisciplina jurídica”, afir
ma Gilmar Mendes30.

Na doutrina de Canotilho3’ aprendemos que 
somente se deve falar em uma restrição de direitos 
quando há uma efetiva limitação do âmbito de pro
teção desses direitos. Para que seja possível afirmar 
que existe uma autêntica restrição de direitos, neces
sário é que se desenvolva um procedimento metódi
co com 0 fim de iluminaras seguintes interrogações:

1. Existe uma efetiva restrição no âmbito de 
proteção de norma consagradora de um direito, li
berdade e garantia?32

2. Existe uma autorização constitucional para 
essa restrição?33

3. Há correspondência desta restrição com a 
necessidade de salvaguardar outros direitos ou in
teresses constitucionalmente protegidos?34

E, somente no caso de serem afirmativas to
das as respostas referentes às perguntas acima refe
ridas, é feita a seguinte indagação:

A lei restritiva observou os requisitos expres- 
samente estabelecidos pela Constituição: necessi
dade, proporcionalidade, generalidade e abstração, 
não retroatividade, garantia do núcleo essencial?35

A Constituição da‘República protege a invio
labilidade do direito à vida nos termos dos incisos e 
parágrafos do seu artigo 5°. Verificamos, portanto, 
que a Constituição não restringe a proteção da vida 
humana à aquisição da personalidade civil nem a 
nenhuma outra condição preestabeiecida, nem

restringida, por legislação infraconstitucional. Teria de 
permitir expressamente alguma restrição para que fos
se possível ao legislador infraconstitucional positivá- 
la.

Em nossa com preensão nem m esm o é 
admissível interpretação da própria Constituição que 
restrinja 0 que o seu artigo 50 não permitiu expres
samente que fosse restringido.

"Nessa dimensão, os direitos fundamentais 
contêm disposições definidoras de uma competên
cia negativa do Poder Público, que fica obrigado, 
assim, a respeitar 0 núcleo de liberdade constitucio
nalmente assegurado”, declara Hesse (apud MEN
DES, 1998, p. 33).

“A garantia de inviolabilidade da vida huma
na impõe ao poder público 0 dever de preservar 0 
direito à vida [grifamos] pré-natal e pós-natal de 
todos e até de modo reforçado quanto mais frágil 
for essa manifestação de vida humana [grifamos] 
ou mais insuficiente ou débil for o seu titular”, en
tende Ives Gandra (MARTINS apud OTERO, op. c it, 
P- BS).

“É que a Constituição não se limita a reconhecer 
um direito de vida, enquanto expressão de conserva
ção de uma vida [grifamos] já nascida, envolvendo 
também a garantia de um direito ávida, traduzido no 
desenvolvimento de todas as manifestações de vida 
humana [grifo nosso], incluindo o direito ao nasci
mento [grifamos]”, pondera Rabindranath Sousa 
(SOUSA apud OTERO, op. cit, p. 38).

Em decorrência do acima exposto, entende
mos que a legislação infraconstitucional não pode
rá permitir a eliminação de nenhuma vida humana, 
seja em quefasefor, tanto na vida pré-natal, quanto 
na vida pós-natal por afrontar diretamente a invio
labilidade do direito à vida estabelecida no “caput" 
do artigo 50 da Constituição da República.

7 Conflito aparente entre inviolabilidade do 
direito à vida e atividade científica

30 MENDES; COELHO; BRANCO, op. c it , p. 215. 
31CANOTILHO, 1953, p. 601.
32 CANOTILHO, op. cit.; p. 602.
33 CANOTILHO, op. cit., p. 602.
34 CANOTILHO, op. cit., p. 602.
33 CANOTILHO, op. c it , p. 602.

"A ciência (procurada mediante a críti
ca e conduzida com método) é a porta 
exígua que conduz à doutrina da sabe
doria".

Emanuel Kant
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No inciso IX do artigo 50 da Constituição da 

República está prescrito que "é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica [grifamos] 
e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença”.

Inicialmente observamos que a liberdade dis
ciplinada neste inciso, obviamente está sujeita à le
gislação vigente no País, ou seja, não é absoluta nem 
irrestrita. Além disto, essa liberdade científica não é 
sujeito de direitos em face de nossa legislação. As 
pessoas humanas são sujeitos de direitos.em face 
do direito positivo brasileiro,

A Constituição assegura, no capt/ídoseu arti
go 5o, os direitos ali estabelecidos, aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país, ou seja, às pesso
as humanas. Estas é que são os titulares dos direitos 
fundamentais, explicita José Afonso da Silva (SILVA, 
2006, p. 64).

Como é possível cogitar um direito absoluto à 
liberdade científica? Direito de quemt Ouemé o titu
lar do direito à liberdade científica? O artigo 50 da 
Constituição da República disciplina “Direitos e De
veres Individuais e Coletivos”, ou seja, as pessoas 
humanas, individual e_coletivamente consideradas, 
sãotitulares desses direitos, semprecom fundamen
to no princípio da dignidade da pessoa humana, haja 
vista que a Constituição não prevê nenhuma exceção 
a este princípio, consoante nosso entendimento.

O artigo 218 da Constituição da República, em 
seu parágrafo primeiro, determina que "a pesquisa 
científica básica receberá tratamento prioritário do 
E-stado, tendo em vista o bem público e 0 progresso 

. das ciências”.
Isto significa, segundo penso, que todas as pes

quisas científicas deverão ter as duas finalidades con
comitantemente: 0 bem público e o progresso das 
ciências, ou seja, é necessário saber se determinadas 
pesquisas científicas interessam às pessoas humanas, 
consideradas coletivamente. Os possíveis resultados' 
serão benéficos para todas as pessoas humanas?

Devemos referir que a 'Ciência, como também 
0 seu progresso, são conceitos indeterminados, abs
tratos, pois são criações cerebrinas do homem e são 
objetos de direito. As pessoas humanas são os sujei
tos de direito destinatários do artigo 50 da Consti
tuição. O objeto de direito se submete ao sujeito de

direito e não ocorre 0 inverso em face do direito 
positivo brasileiro.

"Sujeito do interesse é 0 homem, o-bem é o 
seu objeto" na lição de Moacir Amaral Santos (1992,
p. 4).

Eis o nosso questionamento: É possível, pe
rante 0 direito positivo brasileiro, que um objeto de 
direito tenha interesses ou que tenha liberdade? 
Segundo entendo, isto não é possível, porquanto 0 
direito positivo brasileiro não abriga tal absurdo 
jurídico. Deste modo, não é possível falar-se em li- 
berdadeda Ciência, nem em interesseda Ciência em 
face do direito pátrio. -

O que está estabelecido na Constituição da 
República é a inviolabilidade do direito à vida das 
pessoas humanas, de acordo com o princípio da 
dignidade da pessoa humana e 0 direito que essas 
mesmas pessoas humanas têm ao progresso das 
ciências tendo em vista o bem público, segundo 
entendemos.

"Sempre que exista uma situação de concor
rência aplicativa ou de tensão entre, por um lado, os 
valores da dignidade da pessoa humana e, por ou
tro lado, quaisquer outros princípios, tem sempre 
de prevalecer a solução dotada de maior conexão 
imediata ou.diretamente baseada na dignidade hu
mana e na inviolabilidade dessa mesma vida”, en
tende Jesus Gonzáles Pérez (PÉREZ apud OTERO, op. 
cit., p. 45).

Se analisarmos 0 artigo 218 da Constituição e 
seu parágrafo primeiro, constatamos que, em reali
dade, está prescrito que todas as pessoas humanas 
têm direito ao progresso das ciências, respeitados 0 
princípio da dignidade da pessoa humana e a invio
labilidade do direito à vida, na medida em que este 
progresso atenda ao interesse das pessoas humanas 
coletivamente consideradas, direta ou indiretamen
te, e não apenas de alguns indivíduos ou de alguns 
pequenos grupos de indivíduos isoladamente consi
derados porque isto seria discriminatório, o que a 
Constituição veda expressa mente em seu artigo 30, IV, 
em que determina queconstitui um dos objetivos fun
damentais da república Federativa do Brasil promo
ver o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri
minação, consoante nosso entender.
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De tudo o que foi acima exposto, depreende
mos que não há conflito algum de interesses, sendo 
em alguns-casos um conflito apenas aparente, já  que 
os titulares dos direitos mencionados são as pesso
as humanas e que todas são os titulares dos mes
mos direitos concomitantemente.

8 O em brião hum ano e a pesquisa científica
No que se respeita aos meiosde pesquisa cien

tífica, devemos indagar: Ouem e/ou o quê poderá ser 
objeto dessas pesquisas? Em quais circunstâncias, em 
que condições é permitida, em face do direito posi
tivo brasileiro, a pesquisa científica com seres hu
manos;? E com seres humanos vivos, incapazes de 
expressar o seu consentimento ou a falta dele? E 
quando se sabe, "a príori”, que essas indigitadas 
experiências inexoravelmente causarão a destruição 
e, conseguintemente, a morte desses seres humapos36 
(é fato notório, cientificamente comprovado e tute
lado pelo Direito que somente é possível matar quem 
está vivo) incapazes de manifestara sua vontade?

"A regra do consentimento permite o respei
to  pela pessoa" afirmà Márie-Hélène Parizeau. Ela 
entende que as categorias de pessoas incapazes de 
consentir estão agrupadas sob otermo “populações 
vulneráveis”37,

Ela explica que “a experimentação no embrião 
humano [grifamos], 'strictu sensu\ consiste em ad
q u irir  conhecim entos biom édicos de ordem 
cognitiva ou terapêutica por intermédio de estraté
gias experimentais [grifamos]”38.

Importante é explicitar que a experimentação 
no embrião humano implica, necessariamente, a 
destruição dele após a sua m anipulação, relata 
Marie-Hélène Parizeau39. Certos cientistas chamaram 
pré-embrião ao embrião humano com menos de 
quatorze dias. Esta.expressão foi objeto de críticas, 
pois o termo induz a uma “dessubjetivização” do 
embrião humano nos seus estádios de desenvolvi
mento mais precoces, comenta Parizeau40.

36 HOTTOIS; MISSA, op. c it , p. 138.
* HOTTOIS; MISSA, op. C it, p. 178. 
3* HOTTOIS; MISSA, Op. c it , p. 307. 
3? HOTTOIS; MISSA, op. cit., p. 534. 
4°  HOTTOIS; MISSA, op. c it , p. 308.

Edith Déleury, jurista, sustenta que o compro
misso ético em que é baseada á aceitação da superpro
dução de embriões humanos e do seu congelamento 
conduz a üm raciocínio em cascata: a lógica obrigariaa 
aceitar, conseguintemente, a doação e a experimenta
ção no embrião humano e finaímente a sua destruição, 
haja vista que o embrião humano objeto de experiên
cias não poderá ser reimplantado e que a conseqüên- 
cia será a destruição desse embrião* *'.

Esseencadeamento apresenta riscos e, portan
to,.suscita algumas questões. “Não seremos condu
zidos a coisificar [grifamos] o embrião? Não haverá 
uma contradição com o postulado de base, que é o 
do respeito pela dignidade da vida humana: prima
zia do desejo, primazia da tecnociência ou ética mí
nim a?”, questiona Deleury42.

Em nosso modo deentender o assunto, a res
posta é ciara e evidente: em face do direito positivo 
brasileiro essas pesquisas não são permitidas. Isto 
significa que não se pode fazer estudos experimen
tais, que na verdade são experiências, com pessoas 
humanas no início de suas vidas, ou seja, durante a 
vida pré-natal, e neste período estão incluídos os 
embriões humanos. A vedação constitucional ini
cia-se quando se inicia a vida humana, o que ocorre 
no exato momento em que há a concepção e se for
ma o zigoto.

9 O embrião humano e o devido processo legal

"Como se se acendesse de repente uma 
luz, abriram-se as folhas de uma janela, 
violentamente separadas, nela apareceu 
um homem delgado, de débil aspecto 
àquela distância e àquela altura, que se 
inclinou para fora e estendeu os braços 
ainda m ais distantes para a frente. 
Ouem era? Um amigo? Uma criatura 
bondosa? Alguém que participava de 
sua aflição?Alguém que queria socorrê- 
lo? Era ele o único? Era ainda possível 
alguma ajuda? Não haveria objeções de

( I9 8 ) , jan./jun. 2 0 08  :_______

41 HOTTOIS; MISSA, op. cit., p. 311.
42 HOTTOIS; MISSA, op. c it , p. 311.
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que se tinham esquecido? Com certeza 
que as havia. É certo que a lógica é in- 
quebrantável, mas não se pode opor a 
üm homem que quer viver [grifamos], 
Onde estava-o ju iz  que nunca tinha vis
to? Onde estava o alio tribunal ante o 
qual nunca comparecera?"

O Processo -  Franz Kafka

Um Estado de Direito possui as seguintes ca
racterísticas: submissão ao império da lei, a divisão 
dos poderes, o enunciado e a garantia dos direitos 
-individuais, na lição de José Afonso da Silva43. Ge
raldo Ataliba acrescenta mais uma característica a 
um Estado de Direito: a submissão à jurisdição44.

No inciso LIV do artigo 5° da Constituição da 
República está prescrito que "ninguém será privado 
da liberdadeou de seus bens sem o devido processo 
/ega/[grifamos]”,e  seu.inciso LV determina que “aos 
litigantes, em processo judicial [grifamos] ou adm i
nistrativo, e aos acusados em geral são assegurados 

' o contraditório e a ampla defesa [grifo nosso], com 
os meios e recursos a ela inerentes”. Verifica-se que 
o devido processo legal aplica-se a todos os proces
sos judiciais em que existam litigantes ou acusados. 
Observamos que a norma não comporta nenhuma 
exceção45, consoante nosso entendimento.

Por- '‘litígio entende-se a demanda proposta 
em justiça, quando é contestada”. Deste modo, so
mente há litígio em processo contencioso quando 
há formação de juízo para discussão da causa, afir
ma de Plácido e Silva (1991, p. 100}.

Todas as consagrações de direitos individuais 
estabelecidas pela Constituição da República supõem 
a existência de alguns direitos básicos da pessoa hu
mana [grifo nosso], os quais pairam até mesmo aci
ma do Estado, pois este tem como um de seus fins 
principais a garantia desses direitos, expõe Vicente 
Greco Filho {1993, p. 15).

Verificamos, outrossim, que não há a previsão 
de pena de privação da vida em nosso devido proces-

43 SILVA, 1999, pp. 116 e 117.
44 ATALIBA, 1985, p. 94.
45 MOURA, 2000, p. 80.

so legal, com uma única exceção, que é a do inciso 
XLVII do artigo 50 da Constituição da República46.

A Constituição de 1988 é a primeira Constitui
ção pátria a prescrever de maneira expressa â garantia 
do devido processo legal. Ela adotou esse princípio e 
os princípios que dele derivam do due process of  
law  positivado no direito dos Estados Unidos da 
América, que por sua vez o "herdou” do due process 
oflaw consagrado no direito inglês, e compatibilizou 
esses princípios ao ordenamento jurídico brasilei
ro, pois ele apresenta características próprias. Hou
ve, com essa compatibiíização, a adaptação do due 
process oflaw e  dos.princípios dele advindos ao sen
timento de Justiça do povo brasileiro, segundo nos
sa compreensão47.

Dentre os vários princípios originados pelo 
due process of law, estão os seguintes: i. 0 direito 
de ser informado da natureza e causa da acusação 
{fair notice), 2. 0 direito do acusado de ser confron
tado com as testemunhas favoráveis e com as ad
versas e 3. direito a um processo compulsório para 
obter as testemunhas em favor do acusado (Emen
da n° 6 da Constituição dos Estados Unidos). Estas - 
garantias são decorrência do princípio do contradi
tório e da ampla defesa, prescritos no texto da Cons
tituição de 1988. A eficácia da tutela jurisdiciona! de 
um direito subjetivo necessita, sempre, da.informa
ção, em concordância com normas processuais. Por 
isto, otitularda situação antagônica a quem aforou 
a ação judicial deverá ser informado a respeito do 
aforamentoda ação48,

Além das indigitadas garantias expressas, exis
tem as garantias implícitas decorrentes da prescrição 
contida na 9a Emenda da Constituição dos Estados 
Unidos, a determinar a inclusão, aos direitos indivi
duais, dos direitos que já estão mantidos pelo povo.

46 Art'. 5°, XLVII da CR -  “Não haverá penas: a) de morte, salvo em 
caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX”. Art. 84 da 
CR -  "Compete privativamente ao Presidente da República: X I X -  
declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 
Congresso Nacional ou referendado porele, quandoocorrida no 
intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, 
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional."

47 MOURA, op. cit., p. 84.
48TUCCI; CRUZ E TUCCi, 1989, pp. 28 e 29.
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Essa emenda, segundo Siqueira Castro, adota a teo
ria jusnaturalista de direitos “pré-constitucionais” 
e "pré- estatais”, a serem observados pelo Estado49.

Entre as garantias implícitas, consoante expla
na Siqueira Castro,.existe o direito a ter “o seu dia na 
corte” (his day in the Court), o direito a ser ouvido o 
quanto antes em audiência ju d ic ia l {prom pt 
hearing), o direito a contraditar argumentos e a co
nhecer e se pronunciar sobre os documentos junta
dos pela acusação, o direito de qualquer suspeito de 
infração criminal ser notificado pela autoridade po
licial da sua prerrogativa de poder permanecer cala
do e de ser assistido por um advogado nomeado 
pela Justiça, caso não tenha condições de contratar 
um profissional habilitado a proporcionar a sua de
fesa50.

Em nossa Constituição estas garantias estão com
preendidas no princípio da inafastabilidade do contro
le ju risd ic io n a l (art. 50, XXXV), no princípio do 
contraditório e da ampla defesa (art. 50, LV) e tam 
bém no princípio da igualdade processual (inci
sos LV e LXXIV do art. 50), princípios que integram 0 
devido processo legal brasileiro51.

O princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional está positivado no inciso XXXV do arti
go 5o da Constituição da República, com a seguinte 
redação: "a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Celso Bastos denomina 0 referido princípio de 
“princípio da acessibilidade ampla ao Poder judici
ário” e afirma que não existem exceções a este prin
cípio na legislação pátria52.

O princípio da inafastabilidade do controle ju 
risdicional ou princípio do direito de ação, segundo 
Nelson Nery Jr. (1997), tem como destinatário prin
cipal o legislador, embora o comando constitucio
nal seja dirigido a todos, o que significa que nem 0 
legislador nem outra pessoa qualquer poderá im
pedir 0 jurisdicionado de ir a ju ízo53.

«CASTRO, 1989, p. 36.
50 CASTRO, op. cit„ pp. 36 a 38. 
s’ MOURA, op. cit., p. 92.
52 BASTOS; MARTINS, 1988, pp. 169 a 174.
53 MIRANDA apud NERY JR., op. cit., p. 84.

Além destas garantias, outras estão positivadas 
nos incisos do artigo 50 da Constituição da República, 
que trata "Dos Direitos e Garantias Fundamentais”.

Consoante entendimento de W illis Santiago 
Guerra Filho, tanto a filosofia do Direito, quanto a 
teoria do Direito apontam no sentido de uma refle
xão sobre os procedimentos por meio dos quais ele 
é realizado, com a preocupação de estabelecer parâ
metros de Justiça e racionalidade para bajizá-ios. A 
Justiça ea racionalidadedeverãoseralcançadas, pelo 
Direito, por intermédio dos referidos procedimen
tos54.

Guerra Filho faz referência à doutrina do filó
sofo norte-americãno John Rawls, segundo a qual a 
Justiça está indissoluvelmente ligada ao procedi
mento de sua realizàção, daí a idéia que Rawls busca 
em Brian Barry, de uma “Justiça Procedimental”55.

Atualmentea cláusula do devido processo le
g ai é entendida como 0 direito ao procedimento 
adequado, porquanto o processo deve ser conduzi
do sob o comando do contraditório, deve ser ade
quado à realidade social e deve, outrossim, atender 
adequadamente à relação materialcontrovertida56.

Na ordem jurídica brasileira, em nosso pensar, 
0 devido processo legal apresenta conteúdo proces
sual, pois disciplina normas de conteúdo processual 
e apresenta, também, conteúdo material, haja vista 
que a Constituição declara ser um direito fundamen
tal a todos os brasileiros e estrangeiros residentes 
no país a proteção de seus direitos, seja aos que. in
voquem a tutela jurisdicional, ou seja referente a 
processos administrativos57.

Se partirmos do entendimento de que todasas 
pessoas humanas têm direito ao devido processo le
gal nos casos em que seus direitos estão ameaçados, 
e que o bem de todos deve ser promovido sem pre
conceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade

^GUERRA FILHO, 2002, p. 49.
55 GUERRA FILHO, op. cit., p. 49. 
36 MOURA, op. Cit., p. 95.
57 MOURA, op. cit., pp. 63 e 64.
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ou de qualquer outra forma de discriminação, a con
clusão lógica que deflui de tudo o que foi acima ex
posto é q ue o embrião humano, bem como o nascitu- 
ro, em todas as fases de sua vida pré-nataltêm  direi
to ao devido processo legal sempre que a sua vida ou 
os seus interesses sejam ameaçados. E, nesses casos, 
todos os princípios e garantias que compõem o devi
do processo legal devem ser observados, posto que o 
contraditório e a ampla defesa lhe são constitucio
nalmente garantidos e assegurados.

10 O embrião humano e o princípio da igualdade 
perante o Juiz

“Ouem está no útero é protegido igual
mente, como se estivesse in rebus 
humanis, todas as vezes que se pergun
ta das vantagens do próprio parto; em
bora de modo algum favoreça a outro 
antes de nascer -  Oui in útero est, 
perinde ac si in rebus humanis esset 
custoditur, quotiens de com m odis 
ipsius partus quaeritur: quamquam alii 
antequam nascatur nequaquam prosit”.

D.1.5.7-DigestodeJustiniano

Decorrência lógica do princípio da Igualdade 
perante a Lei, estabelecido no caputdo artigo 50 da 
Constituição da República, é o princípio da Igualda
de perante 0 Juiz58, estabelecido no artigo 125, 1 do 
Código de Processo Civil, nos seguintes termos;

“O juiz dirigirá 0 processo conforme as dispo
sições deste código, competindo-lhe; I -  assegurar 
às partes igualdade de tratamento.”

As pessoas absoiutamente incapazes o são 
também para estarem por si mesmas em juízo, pois 
lhes falta a capacidade processual, é dizer, falta-lhes 
legitimatio ad processum, leciona Moacyr Amaral 
Santos (1992, p. 350).

Em uma relação processual em queessas pes
soas sejam partes, pela sua absoluta incapacidade,

5* CINTRA; GRINOVER; DiNAMARCO, 1993, pp. 51 e 52.

serão elas.representadas pelos seus representantes 
legais; pais, tutores ou curadores59.

De acordo com o artigo 90 do Código de Pro
cesso Civií, "será dado curador especial: I -  ao inca
paz, se não tiver representante legal, ou se os interes
ses deste colidirem com os daquele

Importante é verificar que, uma vez que a vida 
protegida pelo caput do artigo 50 da Constituição 
da República não se restringe à vidà pós-natal, até 
porque é necessário que 0 período de vida pré-natal 
transcorra para que a vida pós-natal possa aconte
cer, portanto, são incapazes menores todos os 
nascituros, em todas as fases de sua vida pré-natal 
desde o zigoto, incluindo embriõese fetos, segundo 
pensamos.

Verificamos que em alguns processos penais 
0 sujeito passivo é o feto: no crime de auto-aborto 
(art. 124 do CP) e no aborto provocado por terceiro, 
em que o feto e a gestante são sujeitos passivos.

Há jurisprudência do Supremo Tribunal Fede
ral no sentido de que a proteção jurídica existe des
de a fecundação; “Pode ocorrer aborto desde que 
tenha havido a fecundação” (STF, R77120/104).

~ Isto significa que a pessoa humana pode ser 
parte em um processo segundo a legislação brasi
leira desde 0 início de sua vida, que ocorre no ins
tante da fecundação, segundo depreendemos do que 
foi acima exposto.

Nascituro é 0 que vai nascer e isto inclu i 
zigotos, embriões humanos "in utero", embriões 
humanos "in vitro”, embriões e fetos normais e tam 
bém os portadores de alguma anomalia, em nosso 
entender.

O Órgão Especiaf do Tribunal de Justiça de São 
Paulo reconheceu o direito de um feto de entrar com 
uma ação judicial para garantir o atendimento mé
dico da mãe. Nem o referido tribunal, hem o Superi
or Tribunal de Justiça têm conhecimento de casos 
semelhantes60.

No direito romano, 0 nascituro não era consi
derado ainda um ser humano, pois era considerado 
parte das vísceras do corpo da mulher. Entendiam

59 SANTOS, op. cit., p, 350.
60 Fonte: Folha On Line: 08.01.07.
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os romanos que ele ainda não havia preenchido o 
primeiro requisito para s-er considerado ser huma
no: o nascimento, relata Moreira Alves (1998, p. 95).

Apesar de não terem os conhecimentos cien
tíficos que temos hoje, 0 nascituro, a partir da con
cepção, já era juridicamente  protegido no direito 
romano. Para resguardar o interesse do nascituro 
(interesses patrimoniais, no direito romano), a mu
lher que 0 estivesse gerando podia requ.erer ao ma
gistrado competente a nomeação de um curador: 0 
curator ventris6’.

Em vista disso e com base em princípios enun
ciados pelos, jurisconsultos clássicos; havia, no di
reito justinianeu, “a regra geral de que 0 nascituro, 
quando se trata de vantagem em seu favor, se consi
dera como se estivesse vivo [in rerum natura esse)", 
explica Moreira Alves (op. cit, p. 96).

Em face do acima mencionado, constata-se 
. que desde a Antiguidade os nascituros já eram con

siderados parte em processos judiciais quando os 
seus interesses eram ameaçados. Isto indica, por
tanto,- que a idéia não é nova.

Perante 0 direito positivo brasileiro, não ape
nas o embrião humano, mas todos os nascituros, 
em todas as fases de sua vida pré-natal, desde a con
cepção, em caso de ter a sua vida ou seus interesses 
ameaçados, têm direito ao devido processo legal, 
para que eles lhes sejam preservados.

Para que sejam cumpridas as determinações 
constitucionalmente estabelecidas, deve-se reconhe
cer a sua condição de pessoa humana incapaz, ou seja, 
ele está na condição juridicamente estabelecida de 
menor incapaze, conseguintemente, tem direito a que 
0 Juiz nomeie um curador de incapazes para defendê- 
io em todas as situações em que a sua vida e seus 
interesses sejam ameaçados, inclusive nas causas em 
que estão em conflito os seus interesses e os interesses 
de seus pais ou representantes legais e as situações em 
que a sua vidaé ameaçada pela própria legislação infra- 
constitucional.

Em nosso entender, se não lhes for dada a opor
tunidade de defesa, de pelo menos saber por que e 
de que fato estão sendo acusados e por que a sua

vida corre 0 risco de ser eliminada, não estará ha
vendo contraditório. Como é possível haver contra
ditório e ampla defesa se não há acusaçãoformal e. 
se não há defensor, se há apenas a intenção de eli
minar a sua vidal E isto tudo com o agravante de 
que não há pena capital prevista em nosso ordena
mento jurídico.

O devido processo legal constitui um dos pila
res fundamentais do Estado Democrático de Direito, 
haja vista que para que um Estado seja considerado 
Estado de Direito, deverá estar submetido à lei e ao 
controle jurisdicional. Este controle, entretanto, so
mente poderá ser realizado por meio de um processo 
estabelecido com princípios democráticos e igualitá
rios, segundo nosso pensar6*.

Por meio de sua realização, 0 devido processo 
legal garante a dignidade da pessoa humana. Por 
isto, muito importante é entender o seu conteúdo, 
sua abrangência e seu alcance na legislação pátria; 
porquanto nem o legislador infraconstitucional, 
nem a doutrina, poderão restringir nem modificar 
por nenhum modo o seu conteúdo; porque ele está 
positivado entre os direitos fundamentais. É, por
tanto, consagrado como cláusula pétrea pela Cons
tituição Brasileira, consoante nosso pensamento63.

11 Legislação infraconstitucional de proteção 
ao embrião hum ano

"Não é conveniente julgar ou respon
der com base em uma pequena parte 
proposta da lei, a não ser que-se consi
dere a lei toda -  Incivile est nisi tota lege 
perspectiva una aliqua partícula eius 
proposita iudicare vel respondere"

D. 1. 3. 2 4 -  Digesto de Justiniano

Consoante exposição de Delmanto et al. (op. 
cit., pp. 248 e 249), o sujeito passivo no crime de auto- 
aborto (art. 124 do Código Penal) é ofeto (posição não 
pacífica na doutrina) e no aborto provocado por ter
ceiro são 0 feto e a gestante (arts. 124,125,126, todos

' MOREIRA ALVES, óp. c it , pp. 95 e 96.
62 MOURA, op. cit., pp. 133 e 134. 
65 MOURA, op. cit., pp. 134 e 135.
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do Código Penal). Para estes crimes a ação penal é 
pública e incondicionada, cabendo ao júri o ju lg a
mento (art. 5o, XXXVIII da Constituição da República: 
“é reconhecida a instituição do júri, com a organiza
ção que ihe der a lei, assegurados: a) a plenitude de 
defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos 
vereditos; d) a competência para o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida [grifo nosso]”.

. Verificamos que a tutela jurídica à vida huma
na inicia-se com a concepção e tanto é assim que o 
Código Penal tipifica o crime de aborto em três arti
gos (arts. 124 a 126).

Reiteramos a jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal em que a proteção jurídica existe des
de a fecundação: “Pode ocorrer aborto desde que 
tenha havido a fecundação” (STF, RTJ120/104).

O objeto jurídico tutelado no crime de aborto 
é a preservação da vida humana e, no abortamento 
provocado por terceiro, também a vida e a incolu- 
mídade da gestante64, explica Delmanto (2000, p. 
248).

O artigo 2o do Código Civil, por seu turno, es
tabelece que a lei põe a salvo, desde a concepção 
[grifo nosso] os direitos do nascituro.

A que direitos se refere 0 legislador? Apenas a 
direitos patrimoniais? Cremos que não. O direito à 
vida é 0 principal direito a que 0 legislador se refere, 
segundo nosso entendimento. Haja vista que, se não 
for garantida a vidaòo nascituro, ele nãoterá condi
ções de ser sujeito de outros direitos.

Concluímos, em razão de tudo 0 que foi acima 
referido, que não são estranhas ao direito positivo 
brasileiro a salvaguarda e a garantia aos direitos dos 
nascituros: desde o zigoto e inclui embriões huma- 
nose fetos humanos, incluindo também os embriões 
“in vitro”, formados por meio de fertilização assisti
da, em nosso enfoque.

M oura, E. M.de.The human embryoandtheBrazilian 
Constitution of 1988. Revista Justitia (São Paulo), v. 
198, p. 167-182 /  jan/jun. 2008.

• ABSTRACT: Currently, because of the new scientific 
knowledge, the stuay of the human embryo and of

64 DELMANTO; DELMANTO; DELMANTO JR.; DELMANTO, 2000, p. 
248.

the human life, of when it begins and of how 
Brazilian Law disciplines the subject, became very 
important. ín this article, we discuss about these 
topics.

« KEYWORDS: Human embryo. Human life. Human 
person dignity. Constitution.
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:: Voto (ADI -  3.510-0)*

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 
(Relator) %  -Á;

De partida, assento a legitimidade do Procu- 
radorGeral da República paraa propositura de ações 
diretas de inconstitucionaíidade, porque tal legiti
midade processual ativa procede da melhor fonte 
de positividade: a Constituição Federal, pelo inciso 
VI do seu art, 103. Como também consigno a ade
quação da via eleita, por se tratar de pedido que põe 
em suposta situação de incompatibilidade vertical 
com a Magna Carta dispositivos genéricos, impes
soais e abstratos dè lei federal. G que provoca a inci
dência da parte inicial da alínea a do inciso I do art. 
102 da Constituição.

14. No mérito, e conforme relatado, a presente 
ação direta de inconstitucionaíidade é manejada para 
se contrapor a todos os dispositivos do art. 50 Lei Fede
ral n°. 11.105, de 24 de março de 2005, popularizada 
como “Lei de Biossegurança”. Dispositivos que torno a 
transcrever para um mais demorado passar de olhos 
sobre as suas questionadas inovações. Ei-los:

"Art. s °  É permitida, para, fins de pes
quisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro e não uti- . 
lizados no respectivo procedimento, atendi
das as seguintes condições:

I -  sejam embriões inviáveis; ou 
II-sejam  embriões congelados há 3 (três) 

anos ou mais, na data da publicação desta Lei, 
ou que, já  congelados na data da publicação 
desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, 
contados a partir da data de congelamento.

(') Voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionaíidade - ADI 
- 3.510-0 - Distrito Federal - Supremo Tribunal Federal (STF) em 
29/5/2008.

Nota da Redação; O voto do insigne Ministro Carlos AyresBritto ser
ve de contraposição necessária ao posicionamento representado e 
expresso no artigo anterior, pois, trata-se de matéria muito compli
cada e objeto de controvérsia.

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o 
consentimento dos genitores. ‘

§ 2 °  Instituições de pesquisa e serviços 
de saúde que realizem pesquisa ou terapia com 
células-tronco embrionárias humanas deve
rão submeter seus projetos à apreciação e 
aprovação dos respectivos comitês de ética em 
pesquisa.

§ 3 ° É vedada a comercialização do ma
terial biológico a que se refere este artigo esua 
prática implica o crime tipificado no art. 75 da 

. Lei n °  g.434, de 4 de fevereiro de 1997 ("Com
prar ou vender tecidos, órgãos ou partes do 
corpo humano: pena -  reclusão, de três a oito 
anos, e muita, de 200 a 360 dias-multa’j . ”

15. Vê-se, então, que os textos normativos em 
causa se distribuem por quatro individualizados re
latos ou núcleos deônticos, a saber:

I - a parte inicial do artigo, autorizando, para 
fins de pesquisa científica e tratamento médi
co, o uso de uma tipologia de células humanas: 
as “células-tronco embrionárias”; que são cé
lulas contidas num agrupamento de outras, 
encontradiças em cada embrião humano de até 
14 dias (opinião que não é unânime, porque 
outros dentistas reduzem esse tempo para a 
fase de blastocito, ocorrente em torno de 5 dias 
depois da fecundação de um óvulo feminino 
por um espermatozóide masculino). Mas em
briões a que se chega por efeito de manipula
ção humana, porquanto produzidos laborato
rialmente ou in vitro, e não espontaneamente 
ou in vida. Noutro falar, embriões que resul
tam do processo tecnológico de retirada de 
óvulos do corpo feminino (assim multiplamen- 
te produzidos por efeito de injeção de hormô
nios) para, já  em ambiente extra-corpóreo, 
submetê-los a penetração por espermatozói
des masculinos. Mais ainda, pesquisa científi
ca e terapia humana em paralelo àquelas que
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se vêm fazendo com células-tronco adultas, na 
perspectiva da descoberta de mais eficazes 
meios de cura de graves doenças e traumas do 
ser humano. Meios que a literatura especializa
da estuda e comenta por esta forma: "O princi
pal foco atuai de interesse da terapia celular é a 
medicina regenerativa, em que se busca a subs
tituição de células oü tecidos lesados, senes- 
centes ou perdidos, para restaurar suà função. 
Isso explica a atenção que desperta, porque as 
moléstias que são alvos desses tratamentos 
constituem causas de morte e de morbidade 
das sociedades modernas, como as doenças 
cardíacas, diabete melito, câncer, pneumopatias 
e doenças genéticas”’;
II - a parte finai do mesmo artigo 5°, mais os 
seus incisos de I a II e § i ° ,  estabelecendo as 
seguintes e cum ulativas condições para o 
efetivo desencadear das citadas pesquisas 
com células-tronco embrionárias: a) o não- 
aproveitamento para fim reprodutivo (por li
vre decisão do casal, óbvio) de qualquer dos 
embriões empiricamente viáveis; b) a empírica 
não-viabilidade desse ou daquele embrião 
enquanto matéria-prima da reprodução hu
mana (como explica a antropóloga Débora 
Diniz, professora da Universidade de Brasília 
e pesquisadora da Anis -  Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero, "O diagnóstico 
de inviabilidade do embrião constitui proce
dimento médico seguro e atesta a impossibi
lidade de o embrião se desenvolver. Mesmo 
que um embrião inviável venha a ser transfe
rido para um útero, não se desenvolverá em 
uma futura criança. O único destino possível 
para eles é o congelamento permanente, o 
descarte ou a pesquisa científica”2); c) que se 
trate de embriões congelados há pelo menos 
.3 anos da data da publicação da lei, ou que, já  
efetivamente congelados nessa data, venham 1

1 Texto de Marco Antonio Zago, inserido na coletânea "Células- 
tronco, a novafronteira da medicina", Atheneu editora, p. no, 
ano de 2006.

! Em "O STF e as células-tronco”, jornal “Correio Braziliense", co
luna “Opinião”, edição de 29 de fevereiro de 2008).

a complementar aquele mesmo tempo de 3 
anos. Marco temporal em que se dá porfinda -  
interpreto - quer a disposição do casál para 0 
aproveitamento reprodutivo do material bio
lógico até então mantido in vitro, quer a obri
gação do respectivo armazenamento pelas clí- 
nicas de fertilização artificial, quer, enfim, a 
certeza da íntegra permanência das qualida
des biológico-reprodutivas dos embriões em 
estado de congelamento; d) 0 consentimento 
do casal-doador para que o material genético 
dele advindo seja deslocado da sua originária 
destinação procriadora para as investigações 
de natureza científica e finalidade terapêuti- 
co-humana;
III -  o obrigatório encaminhamento de todos 
os projetos do gênero para exame de mérito 
por parte dos competentes comitês de ética e 
pesquisa, medida que se revela como um níti
do compromisso da lei com exigências de cará
ter bioético. Mas encaminhamento a ser feito 
pelos serviços de saúde e instituições de 
pesquisas, justamente, com células-troncoem- 
brionárias, 0 que redunda na formação tam 
bém obrigatória de um tão específico quanto 
controlado banco de dados. Banco, esse, 
inibidor do aleatório descarte do material bi
ológico não utilizado nem reclamado pelos 
respectivos doadores;
IV - por último, a proibição de toda espécie de 
comercialização do material coletado, cujo 
desrespeito é equiparado ao crime de “Com
prar ou vender tecidos, órgãos ou partes do 
corpo humano” (art. 15, caput, da Lei 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997). Vedação que também 
ostenta uma clara finalidade ética ou de sub
missão da própria Ciência a imperativos des
sa nova ram ificação da filosofia, que é a 
bioética, e dessa mais recente disciplina ju r í
dica em que se constitui 0 chamado “biodirei- 
to" (ver, no particular, 0 livro "Reprodução 
A ssistid a -  Aspectos do Biodireito  e da 
Bioética”, da autoria de Roberto Wider, desem
bargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, Lúmen Júris Editora, ano de

; 2007).
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16. Daqui se infere -  é a minha leitura - cuidar- 
se de regração legal a salvoda mácula doaçodamen- 
to ou dos vícios da esdruxularia e da arbitrariedade 
em matéria tão religiosa, filosófica e eticamente sen
sível como a da biotecnologia na área da medicina e 
da genética humana. Ao inverso, penso tratar-se de 
um conjunto normativo que parte do pressuposto 
da intrínseca dignidade de toda forma de vida hu
mana, ou quetenha potencialidade para tanto, ain
da que assumida ou configurada do lado defora do 
corpo feminino (caso do embrião in vitro). Noutro 
dizer, 0 que se tem noart. 50 da Lei de Biossègürança 
étodo um bem concatenado bloco normativo que, 
debaixo de explícitas, cumulativas e razoáveis con
dições de incidência, favorece a propulsão de linhas 
de pesquisa científica das supostas propriedades 
terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa 
realidade que é o embrião humano in vitro3.

17. Com mais clareza, talvez: o que temos sob 
exame de validade constitucional é todo um neces
sário, adequado e proporcional conjunto de normas 
sobre a realização de pesquisas no campo da medi
cina celular ou regenerativa, em paralelo àquelas que 
se vêm desenvolvendo com outras fontes de célu
las-tronco humanas (porém adultas), deque servem 
de amostra as situadas no cordão umbilical, no lí
quido amniótico, na medula óssea, no sangue da 
menstruação, em células de gordura e até mesmo 
na pele ou epiderme (a mais nova das descobertas, 
com potencialidades que se anunciam como próxi
mas daquelas que são inerentes às células-tronco 
embrionárias, conforme se vê de ampla matéria que 
a Editora Três fez publicar na revista semanal "ISTO 
É" de n° 1987, ano 30, em data de 28 de novembro de 
2007, pp. 90/94). Por conseguinte, linhas de pes
quisa que não invalid am  outras, porque a es-

5 Lê-se em Luís Roberto Barroso que “A fertilização in vitro é um 
método de reprodução a ssistid a, destinado a superar a 
infertilidade conjugal. A fecundação é feita em laboratório, 
utilizando-se 0 sêmen doado e os óvulos obtidos mediante 
aspiração foiicular. A prática médica consolidada é retirarem 
diversos óvulos para serem fecundados sim ultaneam ente. 
Implantam-se de dois a três embriões fecundados no útero da 
mãe é 0 remanescente é congelado” (nota de rodapé da p. zdo 
memorial assinado em data de 3 de março de 2008.

sas outras vêm se somar em prol do mesmo objeti
vo deenfrentamento ecura de patologias e traum a
tism os que severamente lim itam , atormentam, 
infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam 
a vida de expressivo contingente populacional 
(ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, 
distrofias musculares, a esclerose múltipla e a late
ral amiotrófica, as reuropatias e as doenças do neu
rônio motor, além das precedentemente indicadas). 
Contingente em torno de 5 milhões, somente para 
contabilizar os “brasileiros que sofrem de algumas 
doenças genéticas graves”, segundo dados levanta
dos pela Revista Época, edição de 29 de abril de 2007, 
pp. 13/17. E quanto aos portadores de diabetes, em 
nosso País, a projeção do seu número varia de io  a 15 
milhões, segundo elementos que Luis Roberto Bar
roso (p. 9 de sua petição em nome da "MOVITAE -  
Movimento em Prol da Vida”) aponta como oriun
dos da seguinte fonte: "Nardi, Doenças Genéticas: 
gênicas, cromossõmicas, complexas, p. 209-226”.

18. Ainda assim ponderadamente posto (a 
meu juízo), é todo esse bloco normativo do art. 50 da 
Lei de Bíossegurança que se vê tachado de contrari
ar por modo frontal o Magno Texto Republicano. 
Entendimento que vai ao ponto de contrabater a 
própria abertura ou receptividade da lei para a tese 
de que as células-tronco embrionárias são dotadas 
de maior versatilidade para, orientadamente, em 
laboratório, “se converter em qualquer dos 216 ti
pos de célula do corpo humano” (revista Veja, Edi
tora Abril, edição 2050 -  ano 41 -  n°9, p. 11), de sorte 
a mais eficazmente recompor a higidez da função 
de órgãos e sistemas da pessoa humana. Equivale a 
dizer: a presente ADIN consubstancia expressa rea
ção até mesmo à abertura da Lei de Bíossegurança 
para a idéia de que células-tronco embrionárias cons
tituem tipologia celular que acena com melhores 
possibilidades de recuperação da saúde de pessoas 
físicas ou naturais, em situações de anomalias ou 
graves incômodos genéticos, adquiridos, ou em con- 
seqüência de acidentes.

19. Falo “pessoas físicas ou naturais”, devo 
explicar, para abranger tão-somente àquelas que 
sobrevivem ao parto feminino e por isso mesmo 
contempladas com o atributo a que 0 art.2°do Códi
go Civil Brasileiro chama de “personalidade civ il”,
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literis: "A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas.a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro”. Donde a in
terpretação de que é preciso vida pós-parto para o 
ganho de uma personalidade perante o Direito (teo
ria “natalista", portanto, em oposição às teorias da 
“personalidade condiciona!’' e da “concepcionista”). 
Mas personalidade como predicado ou apanágio de 
quem é pessoa numa dimensão biográfica, mais 
que simplesmente biológica, segundo este preciso 
testemunho intelectual do publicista José Afonso 
da Silva:

“Vida, no texto constitucional (art. 5 °  
caput), não será considerada apenas no seu 
sentido biológico de incessante auto-ativida- 
de funcional, peculiarà matéria orgânica, mas 
na suaacepcão biográfica mais compreensiva
U ’\

20. Se é assim, ôu seja, cogitando-se de perso
nalidade numa dimensão biográfica, penso que se 
está à falar do indivíduo já  empírica ou numerica
mente agregadoà espécieanimal-humana; istoé, já 
contabilizável como efetiva unidade ou exterioriza- 
da parcela do gênero humano.

Indivíduo, então, perceptível a olho nu e que 
tem sua história de vida incontornavelmente intera
tiva. Múltipla e incessantemente relacionai. Por isso 
que definido como membro dessa ou daquela socie
dade civil e nominalizado sujeito perante o Direito. 
Suje ito  que não precisa m ais do que de sua 
própria fatic id ad e como nativivo  para in sta n 
taneam ente se tornar um rematado centro de 
imputação jurídica." Logo, sujeito capaz de adqui
rir direitos em seu próprio nome, além de, preenchi
das certas condições de tempo e de sanidade mental, 
também em nome próprio contrair voluntariamente 
obrigações e se pôr como endereçado de normas que 
já signifiquem imposição de "deveres”, propriamen
te. O que só pode acontecer a partir do nascimento 
com vida, renove-se a proposição, 4

4 £m “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 20s edição, p.196, 
Malheiros Editores, 2001. . •

21. Com efeito, é para o indivíduo assim biogra- 
ficamente qualificado que as leis dispõem sobre 0 seu 
nominalizado registro em cartório (cartório de regis
tro civil das pessoas naturaís) e lhe conferem uma na
cionalidade. Indivíduo-pessoa, conseguintemente, 
a se dotar de toda uma gradativa formação moral e 
espiritual, esta última segundo uma cosmovisão não 
exatamente darwiniana ou evolutiva do ser humano, 
porém criacionista ou divina (prisma em que Deus é 
tido como a nascente e ao mesmo tempo a embocadu
ra de toda a corrente de vida de qualquer dos persona
lizados seres humanos). Com o que se tem a seguinte e 
ainda provisória definição jurídica: vida humana já 
revestida do atributo da personalidade civil é o 
fenôm eno que transcorre entre 0 nascim ento 
com vida e a morte.

22. Avanço no raciocínio para assentar que 
essa reserva de personalidade civil ou biográfica 
para o nativivo em nada se contrapõe aos coman
dos da Constituição.

É que a nossa Magna Carta não diz quando 
começa a vida humana. Não dispõe sobre nenhu
ma das formas de vida humana pré-natal. Ouando 
fala da “dignidade da pessoa humana” (inciso III do 
art.i°),éd a pessoa humana naquele sentido ao mes- 

■ mo tempo notarial, biográfico, moral e espiritual (0 
Estado é confessionalmente leigo, sem dúvida, mas 
há referência textual à figura de Deus no preâmbulo 
dela mesma, Constituição). E quando se reporta a 
“direitos da pessoa humana” (alínea b do inciso Vil 
do art. 34), "livre exercício dos direitos (...) individu
ais” (inciso III dó art. 85) e até dos "direitos e garan
tias individuais” como cláusula pétrea (inciso IV do 
§ 4o do art. 60), está falando de direitos e ga
ran tias do in d iv íd u o -p esso a . Gente. A lguém . 
De nacionalidade brasileira ou então estrangeira, 
mas sempre um ser humano já nascido e que se faz 
destinatário dos direitos fundamentais “à vida, à li
berdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, 
entre outros direitos e garantias igualmente distin- 
guidos com 0 timbre da fundamentalidade (art. 50). 
Tanto é assim que ela mesma, Constituição, faz ex
presso uso do adjetivo "residentes" no País (não em 
útero materno e menos ainda em tubo de ensaio ou 
em "placa de Petri”), além de complementar a refe
rência do seu art. 50 “aos brasileiros" para dizer que
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eles se alocam em duas categorias: a dos brasileiros 
natos (na explícita acepção de “nascidos", conforme 
as aiíneas a, b e  c do inciso Ido art. 12) e brasileiros 
naturalizados (a pressupor formal manifestação de 
vontade, a teor das alíneas a e b do inciso lí do mesmo 
art, 12).

23. Isto mesmo é de se dizer das vezes tantas 
em que 0 Magno Texto Republicano fala da "criança”, - 
como no art. 227 e seus §§ i° ,  30 (inciso Vii), 40 e 70, 
porque 0 faz na invariável significação de indivíduo 
ou criatura humana que já conseguiu ultrapassar a 
fronteira da vida tão-somente intra-uterina. Assim 
como faz o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990), conforme 
este elucidativo texto: "Art. 2° Considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 
(doze) e 18 (dezoito) anos de idade". Pelo que somen
te é tido como criança quem ainda não alcançou 12 
anos de idade, a contar do primeiro dia de vida ex- 
tra-uterina. Desconsiderado que fica todo 0 tempo 
em que se viveu em estado de embrião e feto.

24. Numa primeira síntese, então, é de sê con
cluir-que a Constituição Federai não faz dê todo e 
qualquer estádio da vida humana um autonomizado 
bem ju ríd ico , mas da vida que já  é própria de 
uma concreta pessoa, porque nativiva  e, nes
sa condição, dotada de com postura f ís ica  ou 
natural. É como dizer: a inviolabilidade de que tra
ta 0 artigo 5o é exclusivamente reportante a um já 
personalizado indivíduo (0 inviolável é, para o Di
reito, 0 que 0 sagrado é para a religião). E como se 
trata de uma Constituição que sobre 0 início da vida 
humana é de um silêncio de morte (permito-me 
0 trocadilho), a questão não reside exatamente em 
se determinaro início da vida do homosapiens, mas 
em saber que aspectos ou momentos dessa vida estão 
validamente protegidos pelo Direito infraconstitucio- 
nal e em que medida. Precisamente como esclareceu ' 
Débora Diniz, na mencionada audiência pública, verbis:

"Ouando a vida humana tem início? O 
que é vida humana? Essas perguntas contêm 
um enunciado que remete à regressão infinita: 
as células humanas no óvulo antes da fecunda
ção, assim como em um óvulo fecundado em

um embrião, em um feto, em uma criança ou 
em um aduito. O ciclo interminável de geração 
da vida humana envolve células humanas e não 
humanas, a tal ponto que descrevemos 0 fenô
meno biológico como reprodução, e não sim 
plesmente como produção da vida humana.

Isso não impede que nosso ordenamen
to jurídico e moral possa reconhecer alguns 
estágios da Biologia humana como passíveis 
de maior proteção do que outros. É o caso, por 
exemplo, de um cadáver humano, protegido 
por nosso ordenamento. No entanto, não há 
como comparar as proteções jurídicas e éticas 
oferecidas a uma pessoa adulta com as de um 
cadáver. Portanto, considerar o marco da fe
cundação como suficiente para o reconheci
mento do embrião como detentor de todas as 
proteções jurídicas e éticas disponíveis á  al
guém, após o nascimento, implica assumir que: 
primeiro, a fecundação expressaria não ape
nas um marco simbólico na reprodução hu
mana, mas a resumiría euristicamente;.uma 
tese de cunho essencialmente metafísico. Se
gundo, havería uma continuidade entre óvu
lo fecundado e futura pessoa, mas não entre 
óvulo não fecundado e outras formas de vida 
celular humana. Terceiro, na ausência de úte
ros artificiais, a potencialidade embrionária 
de vira se desenvolver intra-útero pressupo- 

. ria o dever de uma mulher ã gestação, corno 
forma a garantir a potencialidade da implan
tação. Quarto, a potencialidade embrionária 
de vira se desenvolver intra-útero devería ser 
garantida por um princípio constitucional do 
direito à vida".

(fls. 1.118/1.119)

•25. Convergentemente, essa constatação de 
que o Direito protege por modo variado cada etapa 
do desenvolvimento biológico do ser humano é o 
próprio fio  condutor de todo 0 pensam ento 
de Ronaíd D w orkin, co n stitu c io n a lista  n o r
te-am ericano, exposto ao longo das 347 páginas 
do seu livro “Domínio da Vida” (Editora Martins Fon
tes, São Paulo, 2003). Proteção que vai aumentando 
à medida que a tais etapas do evolver da criatura



humana vai se adensando a carga de investimento 
nela: investimento natura-l ou da própria natureza, 
investimento pessoal dos genitores e familiares. É o 
que se podería chamar de tutela jurídica proporcio
nal ao tamanhodesse investimento sirnultaneamen- 
te natural e pessoal, dado que também se faz pro- 
porcionalmente maior a cada etapa de vida humana 
a carga de frustração com a falência ou bancarrota 
do respectivo processo (a curva ascendente de ex- 

.pectatívas somente se transmuta em descendente 
com a chegada da velhice). Confira-se esta elucida
tiva passagem:

"Como afirmei, acreditamos que uma 
vida humana bem-sucedida segue um certo 
curso natural. Começa com o simples desen
volvimento biológico -  a concepção, o desen
volvimento do feto e a primeira infância -  e 
depois prossegue pela educação e pelas esco
lhas sociais e individuais e culminando na ca
pacidade de estabelecer relações e alcançar os 
mais variados objetivos. Depois de um período 
de vida normal, termina com a morte natural.
O desperdício dos investimentos criativos na
turais e humanos que constituem a história de 
uma vida normal ocorre quando essa progres
são normal se vê frustrada pela morte, prema- 

■ tura ou não. Ouanto lamentável isso é, porém -  
o tamanho da frustração -, depende da fase da 
vida em que ocorre, pois a frustração é maior 
se a morte ocorrer depois que a pessoa tiver 
feito um investimento pessoal significativo em 
sua própria vida, e menor se ocorrer depois que 
algum investimento tiver sido substancialmen
te concretizado, ou tão substancialmente con
cretizado quanto podería ter sido’’.

(p. 122)

26. Sucede q u e -e s te  0 fia tlu x da controvér
sia - a dignidade da pessoa humana é princípio 
tão relevante para a nossa C o n stitu içã o  que 
admite transbordamento. Transcendência ou ir
radiação para alcançar, já  no plano das leis infra- 
constitucionais, a proteção de tudo que se revele 
como o próprio início e continuidade de um proces
so que deságüe, justamente, no indivíduo-pessoa.

188 justitia. São Paulo, 65

Caso do embrião e do feto, segundo a humanitária 
diretriz de que a eminência da embocadura ou apo
geu do ciclo biológico justifica a tutela das respecti
vas etapas. Razão porque o nosso Código Civil se 
reporta à lei para colocar a salvo, "desde a concep
ção, os direitos do nascituro” (do latim "nasciturus"); 
que são direitos de quem se encontre a cam i
nho do nascimento. Se se prefere - considerado o 
fato de que 0 fenômeno da concepção já não é ex
clusivamente intra-corpóreo -, direitos para cujo 
desfrute se faz necessário  um vín cu lo  opera
cional entre a fertiliza çã o  do óvulo fem in ino  
e a virtualidade para avançar na trilha do nas
cimento. Pois essa aptidão para avançar, concreta
mente, na trilha do nascimento é que vai correspon
der ao conceito legal de “nascituro".

Categoria exclusivamente jurídica, porquan
to não-versada peias ciências médicas e biológicas, 
e assim conceituada pelo civilista Silvio Rodrigues 
(in Direito Civil, ano de 2001, p. 36): “Nascituro é o 
ser já concebido, mas que ainda se encontra no ven
tre materno”.

27. Igual proteção jurídica se encontra no re
lato do § 3o do art. 90 da Lei 9.434/97, segundo o 
qual “É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos . 
ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar 
de doação de tecido para ser utilizado em transplante 
de m edula óssea e 0 ato não oferecer risco à 
saúde do feto” (negritos à parte).

Além, é claro, da norma penal de criminaliza
r ã o  do aborto (arts. 123 a 127 do Decreto-lei n° 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940), com as exceções dos 
incisos I e II do art. 128, a saber: “se não há outro 
meio de salvar a vida da gestante” (aborto terapêu
tico); se "a gravidez resulta de estupro e 0 aborto é 
precedido de consentimento da gestante, ou, quan
do incapaz, de seu representante legal” (aborto sen
timental ou compassivo). Dupla referência legal ao 
vocábulo “gestante” para evidenciar que 0 bem ju 
rídico a tutelar contra q aborto é um organismo ou 
entidade pré-natal, quer em estado embrionário, 
quer em estado fetal, mas sempre no interior do 
corpo fem inino. Não em placa de Petri, cilindro 
metálico ou qualquer outro recipiente mecânico de 
embriões que não precisaram de intercurso sexual 
para eclodir.
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28. Não que a vedação do aborto signifique o 
reconhecimento legal de que em toda gravidez hu
mana já esteja pressuposta a presença de peto menos 
duas pessoas: a da mulher grávida e a do ser em ges
tação. Se a interpretação fosse essa, então as duas 
exceções dos incisos I e II do art. 128 do Código Penal 
seriam inconstitucionais, sabido que a alínea a do 
inciso XLVII do art.50 da Magna Carta federal proíbe a • 
pena.de morte (salvo “em caso de guerra declarada, 
nos termos do art. 84, XIX”),

O quetraduz essa vedação do aborto não é ou
tra coisa senãoo Direito Penal brasileiro a reconhecer 
que, apesar de nenhum a realidade ou form a 
de vida pré-natal ser uma pessoa fís ica  ou 
natural, ainda assim faz-se portadora de uma digni
dade que importa reconhecer e proteger. Reconhecer 
e proteger, aclare-se, nas condições e limites da legis
lação ordinária mesma, devido ao mutismo da Cons
tituição quanto ao início da vida humana. Mas um 
m utism o herm eneuticam ente s ig n ificante  de 
transpasse de poder normativo para a legislação or
dinária ou usual, até porque, segundo recorda Sérgio 
da Silva Mendes, houve tentativa de se embutir na Lei 
Maior da República a proteção ao ser humano desde 
a sua concepção. É 0 que o que noticiam os anais da 
Assembléia Nacional Constituinte de 1986/1987, as
sim invocados por ele, Sérgio da Silva Mendes (mes
tre em Direito e doutorando em filosofia pela üni- 
versidade Cama Filho - RJ): “O positivismo-lógico 
apela para os métodos tradicionais de interpretação, 
entre eles 0 da vontade do legislador. A averiguação, 
se não vinculante, ao menos conduz a hermenêutica 
sobre caminhos objetiváveis. A primeira sugestão na 
Constituinte acerca da matéria foi feita no capítulo 
DA FAMÍLIA, com a seguinte preocupação: 'sugere 
normas de proteção à vida desde sua concepção'”5 *. 
Sugestão de n° 421, de 7 de abril de 1987, feita pelo 
então parlamentar Carlos Virgílio, porém avaliada 
como não convincente 0 bastante para figurar no cor
po normativo da Constituição.

5 Refiro-me ao texto, ainda inédito, que Sérgio da Silva Mendes
escreveu sob 0 título de “O CONSTITUINTE, A CONSTITUIÇÃO E A 
INVIABILIDADE GENÉTiCA DO POSITIVISMO LÓGICO”, elaborado 
com base no banco de dados da nossa última Assembléia 
Nacional Constituinte, disponíveis no sitedo Senado Federal.

29. Não estou a ajuizar senão isto: a potencia
lidade de algo para se tornar pessoa humana já  é 
meritória 0 bastante para acobertá-lo, infraconstí- 
tucionalmente, contra tentativas esdrúxulas, levia
nas ou frívolas de obstar sua natural continuidade 
fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: 
o embrião é o embrião, o feto é 0 feto e a pessoa 
humana é a pessoa humana. Esta não se antecipa 
à metam orfose dos outros dois organism os. É 
0 produto fin a l dessa m etam orfose. O sufixo 
grego "meta” a significar, aqui, uma mudança tal de 
estado que implica um ir além de si mesmo para se 
tornar um outro ser. Tal como se dá entre a planta e 
a semente, a chuva e a nuvem, a borboleta e a crisá
lida, a crisálida e a lagarta (e ninguém afirma que a 
semente já  seja a planta, a nuvem, a chuva, a lagarta, 
a crisálida,'a crisálida, a borboleta). O elemento an
terior como que tendo de se imolar para 0 nasci
mento do posterior. Donde não e x istir pessoa 
hum ana em brionária, mas em brião de pessoa 
humana, passando necessariamente por essa enti
dade a que chamamos “feto”. Este e o embrião a 
merecertutela infraconstitucional, porderivação da 
tutela que a própria Constituição dispensa à pessoa 
humana propriamente dita. Essa pessoa humana, 
agora sim, que tanto é parte do todo social quanto 
um todo à parte. Parte de algo e um algo à parte. Um 
microcosmo, então, a se pôr como “a medida de to
das as coisas”, na sempre atual proposição filosófi
ca de Protágoras (485/410 a.C.) e a servir de inspira
ção para os compositores brasileiros Tom-Zé e Ana 
Carolina afirmarem que “O homem é sozinho a casa 
da humanidade”. E Fernando Pessoa dizer, no imor
tal poema “TABACARIA”:

“Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim  
todos os sonhos do mundo”.

30. Por este visual das coisas, não se nega que 
o início da vida humana só pode coincidir corrí 
0 preciso instante da fecundação de um óvulo 
fem in in o  por um esperm atozóide m asculino. 
Um gameta masculino (com seus 23 cromossomos) a
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se fundir com um gameta feminino (também porta
dor de igual número de cromossomos) para a forma
ção da unitária célula em que o zigoto consiste. Tal 
como se dá com a desconcertante aritmética do amor: 
um mais um, igual a um, segundo figuração que 
se atribui à inspirada pena deJean Paul Sartre.' ;

31. Não pode ser diferente. Não há outra ma
téria-prima da vida humana ou diverso modo pelo 
qual esse tipo de vida animal possa começar, já em 
virtude de um intercurso sexual, já  em virtude de 
um ensaio ou cultura em laboratório. Afinal, o zigoto 
enquanto primeira fase do embrião humano é isso 
mesmo: o germe de todas as demais células do 
hominídeo (por isso que na sua fase de partida é 
chamado de "célula-ovo” ou '‘célula-mãe'!, em por
tuguês, e de "célula-madre”, em castelhano). Reali
dade seminal que encerra o nosso mais rudimentar 
ou originário ponto de partida. Sem embargo, esse 
insubstituível início de vida é uma realidade distin
ta daquela constitutiva da pessoa física ou natural; 
não por efeito de uma unânime ou sequer majoritá
ria convicção metafísica (esfera cognitiva em que o 
assunto parece condenado à aporia ou indecidibili- 
dade), m as porque assim  é que preceitua o 
O rdenam ento Juríd ico  B rasile iro . Co nvenha
mos: Deus fecunda a madrugada para o partodiário 
do sol, mas nem a madrugada é o sol, nem o sol é a 
madrugada. Não há processo judicial contencioso 
sem um pedido inicial de prolação de sentença ou 
acórdão, mas nenhum acórdão ou sentença ju d ic ia l 
se confunde com aquele originário pedido. Cada 
coisa tem o seu momento ou a sua etapa de ser ex- 
clusivámente ela, no âmbito de um processo que o 
Direito pode valorar por um modo tal que o respec
tivo clímax (no caso, a pessoa humana) apareça como 
substante em si mesmo. Espécie de efeito sem cau
sa, normativamente falando, ou positivação de uma 
fundamental dicotomia entre dois planos de reali
dade: o da vida humana intra-uterinà e o da vida 
para além dos escaninhos do útero materno, tudo 
perfeitamente de acordo com a festejada proposi
ção kelseniana de que o Direito tem a propriedade 
de construir suas próprias realidades6.

32. Verdade que a Lei de Biossegurança não 
conceitua as categorias mentais ou entidades bio-, 
médicas a que se refere. Nem por isso impede a faci
litada exegese dos seustextos, poisédese presumir 
que recepcionou tais categorias e as que lhe são 
correlatas com o significado que elas portam no 
âmbito, justamente, das ciências médicas e biológi
cas. Significado que desponta no glossário que se lê 
às pp. 18/19 da coletânea que a editora Atheneu fez 
publicar, no recente ano de 2006, com o nome de 
"Céluias-Tronco, A Nova Fronteira de Medicina'' (já 
o dissemos em nota de rodapé), sob a coordenação 
dos professores Marco Antonio Zago e Dimas Tadeu 
Covas7. Glossário que reproduzo nos seguintes ver: 
betes:'

"Célula-tronco embrionária: Tipo de 
céíula-tronco piuripotente (capaz de originar 
todos os tecidos de um indivíduo adulto) que 
cresce in vitro na forma de linhagens celula
res derivadas de embriões humanos

“Célula-tronco adulta: Tipo de célula- 
tronco obtida de tecidos após a fase embrio
nária (feto, recém-nascido, adulto). As céiulas- 
tronco adultas até agora isoladas em huma
nos são iecido-específicas, ou seja, têm capa
cidade de diferenciação limitada a um único 
tipo de tecido ou a alguns poucos tecidos re
lacionados";

“Embrião: O ser humano nas primeiras 
fases de desenvolvimento, isto é, do fim da 
segunda até o final da oitava semana, quando 
termina a morfogênese geral”;

7Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito. 4a edição, págs. 269/273.

7 Marco Antonio Zago, m em brotituiarda Academia Brasileira de
Ciências, é professor titular de Clínica Médica da Faculdade de 
M edicina de Ribeiro Preto da Universidade de São Paulo e 
coordenador do Centro de Terapia Celular de Ribeirão Preto, além 
de diretor científico do Hemocentro de Ribeirão Preto. Já 0 
segundo coordenador, D im as Tadeu Covas, é professor- 
associado de Clínica médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, além de pesquisador do 
Centro de Terapia Celular de Ribeirão Preto e diretor-presidente 
do Hemocentro de Ribeiro Preto.
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“Feto: Organismo humano em desen
volvimento, no período que vai da nona se
mana de gestação ao nascimento

33. Retomo a-tarefa de dissecar a lei para dei
xar ainda mais explicitado que os embriões a que 
eia se refere são aqueles derivados de uma fertiliza
ção que se obtém sem o conúbio ou a ca sa la 
mento humano. Fora da relação sexual. Do lado 
externo do corpo da mulher, então, e do lado de den
tro de provetas ou tubos de ensaio.

"Fertilização in vitro”, tanto na expressão 
vocabular do diploma legal quanto das ciências 
médicas e biológicas, no curso de procedimentos de 
procriação humana assistida. Numa frase, concepção 
artificiai ou em laboratório, ainda numa quadra 
em que deixam  de co incid ir os fenôm enos da 
fecundação de um determ inado óvulo e a res
pectiva gravidez humana. A primeira, já  existen
te (a fecundação), mas não a segunda (a gravidez). 
Logo, partícuiarizado caso de um embrião que, além 
de produzido sem cópula humana, não se faz acom
panhar de uma concreta gestação feminina. Donde, 
a proposição de que, se toda gestação hum ana 
princip ia com um em brião igualm ente hum a
no, nem todo em b rião  hum ano desencadeia 
uma gestação igualmente humana. Situação em 
que tam bém  deixam  de co incid ir concepção e 
nascituro, pelo menos enquanto o ovócito (óvulo 
já fecundado) não for introduzido no colo do útero 
feminino.

34. Acontece -  insistimos na anotação - que o 
emprego de tais céiulas-tronco embrionárias para 
os fins da Lei de Biossegurança tem entre õs seus 
requisitos a expressa autorização do casal produtor 
do espermatozóide e do óvulo afinai fecundado. 
Fecundado em laboratório ou por um modo artificial 
-tam bém  já foi ressaltado -, mas sem que os res
pectivos doadores se disponham  a assum i-lo s 
como experim ento de procriação própria, ou 
alheia. Pelo que não se cuida de interromper gravi
dez humana, pois assim como nenhuma mulher se 
acha “mais ou menos grávida” (a gravidez é radical, 
no sentido de que, ou já é fato consumado, ou dela 
não se pode cogitar), também assim nenhum espé
cime feminino engravida à distância. Por controle

remoto: 0 embrião do lado de lá do corpo, em tubo 
de ensaio ou coisa que 0 valha, e a gravidez do lado 
decá da mulher. Com 0 que deixa de havero pressu
posto de incidência das normas penais criminaliza- 
doras do aborto (até porque positivadas em época 
(1940) muito anterior às teorias e técnicas de fertili
zação humana in vitro).

35. Nesse ritmo argumentativo, diga-se bem 
mais: não se trata sequer de interrromper uma 
producente trajetória extra-uterina do material cons
tituído e acondiciohado em tubo de ensaio, s im 
plesm ente porque esse modo de irrom per em 
laboratório  e perm anecer confinado in vitro 
é, para o em brião, insuscetível de progressão 
reprodutiva. Impossível de um reprodutivo “desen
volvimento contínuo”, ao contrário, data venia, da 
afirmação textualmente feita na petição inicial da 
presente ação. Equivale a dizer, 0 zigoto assim extra- 
corporalmente produzido e também extra-corporal- 

. mente cultivado ea rmazenado é entidade embrionária 
que, em termos de uma hipotética gestação humana, 
corresponde ao ditado popular de que "uma andori
nha só não faz verão”. Pois o certo é que, à falta do 
húmus ou .da constitutiva ambiência orgânica do cor
po feminino, 0 óvulojá fecundado, mas em estado de 
congelamento, estaca na sua própria linha de partida 
genética. Não tem como alcançar a fase que, na mu
lher grávida, corresponde àquela “nidação”quejá éa 
ante-sala do feto. Mas é embrião que conserva, pelo 
menos durante algum tempo, a totipotência para se 
diferenciarem outro tecido (inclusive neurônios) que 
nenhuma célula-tronco adulta parece deter. Daí o sen
tido irrecusavelmente instrumental ou utilitário da 
Lei de Biossegurança em sede científico-terapêutica, 
melhor compreendido a partir das seguintes lucubra- 
ções de Marco Antonio Zago (ainda uma vez citado)8:

s Lê-se em Cláudio Fonteles (“A vida hum ana é dinam ism o 
essencial inesgotável”, p. 1): “A vida humana é dinam ism o 
essencial. Na fecundação -  união do espermatozóide com o 
ó v u lo -e a  partir da fecundação a céiula autônom a-zigoto-q u e  
assim surge, por movimentodedinamismopróprio, íhdependen- 
tedequalquerinterferènciada mãe,ou do pai, realizaasua pró
pria constituição, bipartindo-se, quadripartindo-se, no segundo 
dia, no terceiro dia, e assim por diante."
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"Apesar da grande diversidade de célu
las que podem ser reconhecidas em tecidos 
adultos, todas derivam de uma única célula- 
ovo, após a fecundação de um óvulo por um 
espermatozóide. Essa única célula tem, pois, a 
propriedade de formar todos os tecidos do 
indivíduo adulto. Inicialmente, essa célula 
totipotente divide-se formando células idên
ticas, mas, muito precocemente na formação 
do embrião, os diferentes grupos celulares vão 
adquirindo características especializadas e, ao 
mesmo tempo, vão restringindo sua ca
pacidade de diferenciação".

. (ob. eit, pp. 3 6 4, sem destaque no ori
ginal)

36. Convém repetir, com ligeiro acréscimo de 
idéias. O embrião viável (viável para reprodução 
humana, lógico), desde que obtido por manipula
ção humana e depois aprisionado in vitro, empaca . 
nos primeiros degraus do que seria sua evolução 
genética. Isto por se achar impossibilitado de expe
rim entar as metamorfoses.de hominização que 
adviríam de sua eventual nidação. Nidação, como 
sabido, que já é a fase de implantação do zigoto no 
endométrio ou parede do útero, na perspectiva de 
sua mutação em feto. Dando-se que, no materno e 
criativo aconchego do útero, o processo repro
dutivo é da espécie evolutiva ou de progres
sivo fazim ento  de uma nova pessoa hum ana; 
ao passo que, lá, na gélida solidão do confinamento 
in vitro, o que se tem é um quadro geneticamente 
contido do embrião, ou, pior ainda, um processo que 
tende a ser estacionário-degenerativo, se conside
rada uma das possibilidades biológicas com que a 
própria lei trabaihou: o risco da gradativa perda da 
capacidade reprodutiva e quiçá da potipotência do 
embrião que'ultra passa um certo período de conge
lamento (congelamento que se faz entre três e cinco 
dias da fecundação). Donde, em boa medida, as se
guintes declarações dos doutores Ricardo-Ribeiro 
dos Santos e Patrícia Helena Lucas Pranke, respecti
vamente (fls. 963 e 929):

“A técnica do congelamento degrada os 
embriões, diminui a viabilidade desses embriões

para 0 implante; para dar um ser vivo completo 
(...). A viabilidade de embriões congelados há mais 
de três anos é muito baixa. Praticamente nula

“Teoricamente; podemos dizer que, em 
alguns casos, como na categoria D, o próprio 
congelamento acaba por destruir o embrião, ■ 
do ponto de vista da viabilidade de ele se trans
formar em embrião. Para pesquisa, as células 
estão vivas; então, para pesquisa, esses embriões 
são viáveis, mas não para a fecundação”.

37. Afirme-se, pois, e de uma vez por todas, 
que a Lei de Biossegurança não veicula autorização 
para extirpar do corpo feminino esse ou aquele em
brião. Elim inar ou desentranhar esse ou aquele 
zigoto a caminho do endométrio, ou nele já fixado. 
Não é isso. O que autoriza a lei é um procedimento 
externa-corporis: pinçar de embrião ou embriões 
humanos, obtidos artificialmente e àcondicionados 
in vitro, células que, presumivelmente dotadas de 
potência máxima para se diferenciar em outras célu
las e até produzir cópias idênticas a si mesmas (fenô
meno da "auto-replicação”), poderíam experimentar 
com 0 tempo o risco de uma mutação redutora dessa 
capacidade ímpar. Com 0 que transitariam do não- 
aproveitamento reprodutivo para a sua relativa des- 
caracterização como tecido potipotente e daí para o 
descarte puro e simples como dejeto clínico ou hos
pitalar. Dejeto tanto mais numericamente incontro- 
lável quanto inexistentes os referidos bancos de 
dados sobre as atividades de reprodução humana 
assistida e seus produtos finais9.

38. Se a realidade é essa, ou seja, se 0 tipo de 
embrião a que se refere a lei não precisa da cópula 
humana nem do corpo fem inino para acontecer 
como entidade biológica ou material genético (em
brião que nem saiu de dentro da mulher nem no 
corpo feminino vai ser introduzido), penso que uma 
pergunta se impõe ao equacionamento jurídico da 5

5 De se registrar que a presente ação direta não impugna o descarte 
puro e simples de embriões não aproveitados “'no respectivo 
procedimento”. A impugnação é quanto ao emprego de células 
em pesquisa científica e terapia humana.
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controvérsia nodular que permeia 0 presente feito. 
Ei-la: há base constitucional para um casal de 
ad ulto s recorrer a técn icas de reprodução 
ass istid a  que inclu am  a fe rtiliza çã o  a rt if ic ia l 
ou in vitro? Casal que não consegue procriar pelo 
método convencional do coito? Respondo que sim, 
e é sem nenhuma hesitação que o faço.

39. Deveras, os artigos 226 e seguintes da 
Constituição brasileira dispõem que 0 homem e a 
mulher, seja pelo casamento civil, seja pela união 
estável, são as células formadoras dessa fundamen
tal instituição que atende pelo nome dè "família”. 
Família de pronto qualificada como “base da socieda
de” e merecedora da “proteção especial do Estado” 
(caputdo artigo 226). Família, ainda, que se expande 
com a chegada dos filhos, referidos 12 vezes, ora por 
forma direta, ora porforma indireta, nos artigos cons
titucionais de n°s. 226, 227 e 229. Mas que não deixa 
de existirquandoformada apenas por um dos paise 
seus descendentes (§ 40 do art. 226), situação em 
que passa a receber a alcunha de monoparental. Su
cedendo que, nesse mesmo conjunto normativo, o 
Magno .Texto Federal passa a dispor sobre a figura 
do "planejam ento fa m ilia r”. Mais exatam ente, 
planejamento fam iliar que, "fruto da livre deci
são do c a sa l”, é "fundado nos p rin cíp io s da 
d ignidade da pessoa hum ana e da p aternid a
de responsável” (§ 70 desse emblemático artigo 
226, negritos à parte). Donde a intelecção de que:

I - dispor sobre o tamanho de sua família e pos
sibilidade de sustentá-la materialmente, tanto 
quanto de assisti-la física e amorosamente, é 
modalidade de decisão a sertomada pelo casal. 
Mas decisão tão voluntária quanto responsa
velmente tomada, tendo, como priméiro e ex-‘ 
plícito suporte o principio fundamental da 
“dignidade da pessoa humana” (inciso III do 
art. 5o);
II -  princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, esse, que opera por modo bi
nário ou dual.
De uma parte, para aquinhoar o cssal com 
0 d ire ito  público su b jetivo  à " lib e rd a 
de" (preâmbulo da Constituição e seu art. 50), 
aqui entendida como autonomia de vontade

ou esfera de privacidade decisória. De outra 
banda, para co ntem p lar os por v in d o u 
ros com ponentes da unidade fa m ilia r , 
se por eles optar 0 casal, com  p la n e ja 
das condições de b em -estar e a ss istê n 
cia f ís ic o -a fe tiv a .

40. Dá-se que essa figura jurídico constitucional 
do planejamento familiar para o exercício de uma pa
ternidade responsável é ainda servida péla parte fi
nal do dispositivo sob comento (inciso 70 do artigo 
226), que impõe ao Estado o dever de “propiciar 
recursos e d u cacio n ais  e c ie n tífic o s  para 0 
exercício desse d ireito” (direito ao planejam en
to familiar com paternidade responsável, repise-se), 
"vedada q u a lq u er form a coercitiva por parte 
de in stitu içõ e s o fic ia is  e p riva d a s” (orig in al 
sem destaque),

41.0  que agora se tem, por conseguinte, já  éo 
Poder Público tão proibido de se contrapor à auto
nomia de vontade decisória do casal quanto obriga
do a se postar como aparelho dè suprimento dos 
meios educacionais e científicos para o mais desem
baraçado e eficaz desfrute daquela situação jurídica 
ativa ou direito público subjetivo a um planejamen
to familiar que se volte para a concreta assunção da 
mais responsável paternidade. Sendo certo que:

I - a fertilização in vitro é pecuiiarízado meio 
ou recurso científico a serviço da ampliação 
da família como entidade digna da "especial 
proteção do Estado" (bpse que é de toda a so
ciedade);
II - não importa, para 0 Direito, 0 processo pelo 
qual se viabilize a-fertiIização do óvulo fem i
nino (se natural o processo, se artificial).
O que importa é possibilitar ao casal superar 
os percalços de sua concreta infertilidade, e, 
assim, contribuir para a perpetuação da espé
cie humana. Experimentando, de conseguin
te, o êxtase do amor-a-dois na paternidade 
responsável.

t

42. Uma segunda pergunta ainda me parece im 
prescindível para a formatação do equacionamento 
jurídico-constitucional da presente ação. Formulá-a
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nos seguintes termos: se é legítimo o apelo do casal 
a processos de assistida procriação humana in vitro, 
fica ele obrigado ao aproveitamento reprodutivo de 
todos os óvulos eventualmente fecundados? Mais 
claram ente falando: o recurso a processos de 
fe rtiliza çã o  a rt if ic ia l im p lica  o dever da te n 
tativa  de nidação no corpo da m ulher produ
tora dos óvulos a fin a i fecu nd ad o s? Todos 
eles? Mesmo que sejam  5, 6, 10? Pergunta que 
se impõe, já  se vê, pela consideração de que os pro
cedimentos de procriação assistida não têm como 
deixar de experimentar todos os óvulos eventual- 
mente produzidos pela doadora e delas retirados 
no curso de um mesmo período m ensal, após 
indução por injeções de hormônios. Coleta e experi
mento que se impõem para evitar novas práticas 
invasivas (incômodas, custosas, arriscadas) do cor
po da mulher em curto espaço de tempo.

43. Minha resposta, no ponto, é rotundamente 
negativa. Não existe esse dever do casal, seja porque 
não imposto por nenhuma lei brasileira ("ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de iei", reza 0 inciso II do art. 50 da Consti
tuição Federal), seja porque incompatível com 0 pró
prio instituto do "planejamento familiar” na citada 
perspectiva da "paternidade responsável”. Planejamen
to que só pode significara projeção de um número de 
filhos pari passu com as possibilidades econômico- 
financeiras do casai e sua disponibilidade de tempo e 
afeto para educá-los na senda do que a Constitui
ção mesma sintetiza com esta enfática proclamação 
axiológicõ: “A educaçqp, 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 0 exer
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" 
(sem negrito e sub-linha, no texto original).

44. Recolocando a idéia, planejamento fam ili
ar que se traduza em paternidade responsável é, en
tre outras coisas, a projeção de uma prole em número 
compatível com as efetivas possibilidades materiais 
e disponibilidades físico-amorosas dos pais. Tudo 
para que efes, os pais, sem jam ais perder de vista 0 
horizonte axiológico do citado art. 205 da Constitui
ção, ainda possam concretizar um outro con
ju n to  de desígnios igu alm ente  co n stitu cio 

nais: 0 conjunto do artigo 227, impositivo do dever 
de "assegurar à criança e ao adolescente, com abso
luta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimenta
ção, à edúcação, ao lazer, à profissionalização, à cul
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi
vência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.'

45. Tudo isto, em verdade, tenho como inexce- 
dível modelojurídicode planejamento fam iliar para 
o concreto exercício de uma paternidade ou procria
ção responsável. Modelo concebido diretamente 
pela Constituição brasileira, de que este Supremo 
Tribunal Federal é 0 guardião-mor. Despontando 
claro que se trata de paradigma perfeitamente ri
mado com a tese de que não se pode compelir ne
nhum casal ao pleno aproveitamento de todos os 
embriões sobejantes ("excedentários”) dos respec
tivos propósitos reprodutivos. Até porque tal apro
veitamento, à revelia do casal, seria extremamente 
perigoso para a vida da mulher que passasse pela 
desdita de uma compulsiva nidação de grande nú
mero de embriões (a gestante a ter que aceitar ver
dadeira ninhada de filhos de uma só vez). Imposi
ção, além do mais, que implicaria tratar 0 gênero 
feminino por modo desumano ou degradante, em 
contrapasso ao direito fundamental que se lê no 
inciso II do art. 50 da Constituição, literis: "ninguém 
será submetido a tortura nem a tratamento desu
mano ou degradante”. Sem meias palavras, tai 
nidação compulsória correspondería a impor às 
mulheres a tirania patriarcal de ter que gerar filhos 
para os seus maridos ou companheiros, na contra
mão do notável avanço cultural que se contém na 
máxima de que "0 grau de civilização de um povo se 
mede pelo grau de liberdade da mulher” (Charles 
Fourier).

46. Por outro aspecto, importa reconhecerque 
na base dessa ausência do dever legaí de aproveita
mento de grande quantidade de embriões in vitro 
está ofato de quetais embriões não mantêm com as 
pessoas de cujo material biológico provieram o 
mesmo víncuío de proximidade física e afetividade 
que só vai acontecer com 0 zigoto convencional.

Vale dizer, a identidade física, psicológica e 
amorosa do casal, especialmente a identidade da
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mulher, é compreensivelmente maior com 0 zigoto 
in natura ou não-artificial.

Com 0 corpo que se vai formando no interior 
de outro corpo, de maneira a criar para a gestante 
(faio a partir do que ordinariamente ocorre nas ges
tações voluntárias) toda uma diáfana atmosfera de 
expectativas, sonhos, planos, desejos, risos, cuidados, 
sustos, apreensões e dores que a poeta Adriene Rich 
assim traduziu em relato da professora Catharine 
MackKinnon, da Faculdade de Direito de Michigan:

"A criança que trago comigo durante 
nove meses não pode ser definida nem como 
eu nem como não-eu”.

47. É o trecho que se divisa às pp. 77 do mencio
nado livro "Domínio da Vida". Mesma página em que 
0 próprio Dworkin retoma 0 testemunho de Adriene 
Rich para dizer que:

“Ao ignorar a natureza única da relação 
entre a mulher grávida e 0 feto, negligenciar a 
perspectiva da mãe e comparar sua situação à 
do proprietário de um imóvel ou à de uma mu
lher ligada a um violinista, a afirmação da priva
cidade obscurece, em particular, o especial 
papel criativo da mulher durante a gravidez. 
Seu feto não está meramente 'dentro’ dela 
como podería estar um objeto inanimado, ou 
alguma coisa viva mas'estranha que tivesse 
sido transplantada para o seu corpo. É ‘deia’, e 

.é dela mais do que de qualquer outra pessoa’ 
porque é, porque ela fez com que se tornasse 
vivo. Ela já fez um intenso investimento físico 
e emociona] nele, diferente do que quaíquer 
outra pessoa possa ter feito, inclusive o pai; 
por causa dessas ligações físicas e emocionais, 
é tão errado dizer que 0 feto está separado 
dela quanto dizer que não está (...)”.

48. Realmente, 0 feto é organismo que para con
tinuar vivo precisa da continuidadeda vida da gestante.

Não subsiste por conta própria, senão por um 
átimo. Cresce dentro de um corpo que também cres
ce com ele. Pulsa em par com outra pulsação e respi
ra igualmente a dois. Não sabe o que é so lid ão /

porque desmente a lei da Física de que dois corpos 
não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espa
ço. Se desde os-seus primeiros sinais de formação 
neuraí já reconhece a voz e o riso de quem o transpor
ta e alimenta, quem 0 transporta e alimenta fica 
para sempre com o seu retrato sentim ental na 
parede do útero. Impossível esquecê-io! Se o ho
mem esgota o seu constitutivo papel na formação de 
um novo ser com o ato em si da produção do sêmen 
fecundante, a mulher não exaure esse papel com a 
produção do óvulo fecundado. Esse ovócito ou célu- 
la-ovo é apenas o início de uma trajetória intestina 
que tanto pode dar no esplendor da vida cá de fora, 
passando peio útero, naturalmente, como acabar na 
escuridão de uma urna mortuária (“0 absoluto e ter- - 
rívei colapso da luz”, na precisa metáfora do mesmo 
Ronald Dworkin, página 280 do seu precioso livro). 
Se a partir de um certo período de vida o feto experi
menta 0 que os teóiogos chamam de animação ou 
presença da alma, essa alma junta-se à da parturiente 
para um tipo de coabitação tão inescapável quanto 
aqueia de ordem corporal. Duas almas vizinhas de 
porta, no interior de uma só casa maternal. Não dá, 
então, pra fazer comparação com um tipo de embrião 
que tem sua dignidade intrínseca, reafirme-se, mas 
embrião irrompido à distância e que nenhuma chance 
,tem de se aproximardaquela queotornaria umfilho, 
e ele a eia, mãe. Proximidade que seria até bem mais 
do que um estar ali do lado, fisicamente, para se tor
nar um estar aqui por dentro, amorosa mente. Mas 
um dentro tão misteriosamente incomensurável 
quanto intimista, que ser voluntariamente mãe é esse 
dom de fazer 0 seu ventre do tamanho do mundo e 
no entanto colocar esse mundo na palma da sua mão.

49. Entenda-se bem: 0 vislumbre da materni
dade como realização de um projeto de vida é 0 pon
to m ais estratégico  de toda a tra jetó ria  h u 
m ana. É efe que verdadeiram ente assegura a 
consciente busca da perpetuação da espécie. 
Por isso que nesse preciso lapso temporal a gestante 
ama a sua-criaíura co-m as forças todas do seu extático 
ser. Ama na totalidade do seu coração e da sua men
te, dos seus órgãos e vísceras, instintos e sensações.

Monumentaliza por tai forma esse amor que 
se torna a encarnação dele. O amor a tomar 0 lugar 
dela, gestante, arrebatando-a de si mesma no curso
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de um processo em que já não há senão o amor a 
comandar objetivamente as coisas e a fluir por con
ta própria. Sem divisão. Sem ninguém no comando. 
Livre de qualquer vontade em sentido psicológico, 
assim como acontece com a circulação do sangue 
em nossas veias e a corrente dos rios em direção da 
sua sempre receptiva embocadura (o rio se entrega 
ao mar por inteiro e a cada instante, e ainda agrade
cido por viver assim de se entregar).

50. São dois fenômenos concomitantes ou 
compresentes, mas de caráter distinto. Um é a ges
tação em si, como elemento ou objetivo dado da 
natureza. Investimento que a natureza faz em um 
novo exemplar do mais refinado espécime do mundo 
animal, que é 0 ser humano. Outro é a maternidade 
consentida, como subjetivo dado do mais profundo 
benquerer. Investimento que uma criatura humana 
faz em outra, planejada ou assumidamente, e que o 
Direito sobrevalora como expressão da paternidade 
responsável (§ 70 do art. 226 da Constituição, 
relembre-se). Ali, um criativo investimento de ordem 
física. Aqui, um criativo investimento de ordem ao 
mesmo tempo física, psicológica e afetiva. Anímica, 
verdadeiramente.

51. Passa por este ponto de inflexão hermenêu
tica, certamente, uma das razões pelas quais 0 sem
pre lúcido ministro Celso de Mello assentou que a 
presente ADIN é a causa mais importante da história 
deste Supremo Tribunal Federal (ao que se sabe, é a 
primeira vez que um Tribunal Constitucional enfrenta 
a questão do uso científico-terapêutico de células-tron- 
co embrionárias). Causa cujo desfecho é de interesse 
de toda a humanidade. Causa ou processo quetorna, 
mais que todos os outros, esta nossa Corte Constitu
cional uma casa de fazer destino. Pois 0 que está 
em debate é mais que a natureza da concepção ou do 
biológico início do homo sapiens. Mais do que a pre
cisa conceituaçãojurídica de pessoa humana, da pro- 
criação responsável e dos valores constitucionais da 
saúde e da liberdade de expressão científica. Tudo - 
isso é muito, muito mesmo, porém ainda não é tudo.
É também preciso põr como alvo da nossa investi
gação de Direito Positivo a natureza mesma da 
maternidade. Essa disposição de gerar um novo 
ser dentro de si que é total disponibilidade para 
acolhê-lo como parte essencial de uma família e de

toda a existência (categoria ainda maior que a de so
ciedade). Pelo que a interpretação do Direito nãotem 
como deixar de valorá-la como a parte mais criativa 
de todo 0 processo gestacional.

0  hermeneuta a se render à evidência de que 
maternidade assumida e amor absoluto se interpe- 
netram para agir como elemento complementar da 
formação psico-física e anímica de uma nova criatu
ra, envolvendo-a na mais arejada atmosfera de 
empatia com o mundo cá de fora (nas barrigas ditas 
"de aluguel”, por exemplo, é de se presumir que a 
gestação não se faça acompanhar da maternidade 
como categoria de um estruturante benquerer). Ti- 
rante, claro, situações em que a própria natureza é 
que incide em anomalias ou desvarios, falhando no 
aporte de sua peculiar contribuição para a saúde físi- 
co-mental de um ser em estado pré-natal.

52. É 0 que tenho como suficiente para, numa 
segunda síntese, formular os seguintes juízos de 
validade constitucional:

1 - a decisão por uma descendência ou filiação 
exprime um tipo de autonomia de vontade in
dividual que a própria Constituição rotula 
como direito ao planejamento familiar, fun
damentado este nos princípios igualmente 
constitucionais da dignidade da pessoa hu
mana e da paternidade responsável;
II - a opção do casal por um processo in vitro 
de fecundação de óvulos é implícito direito 
de idêntica matriz constitucional, sem acarre
tar para ele o dever jurídico do aproveitamento 
reprodutivo de todos os embriões eventualmen
te formados e que se revelem geneticamente 
viáveis.

53. Remarco a tessitura do raciocínio: se todo 
casal tem 0 direito de procriar; se esse direito pode 
passar por sucessivos testes de fecundação in vitro-, 
se é da contingência do cultivo ou testes in vitro a 
produção de embriões em número superior à dispo
sição do casal para aproveitá-los procriativamente; 
se não existe, enfim, 0 dever legal do casal quanto a 
esse cabal aproveitamento genético, então as alter
nativas que restavam à Lei de Biossegurança eram 
somente estas: a primeira, condenar os embriões à
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perpetuidade da pena de prisão em congelados tu
bos de ensaio; a segunda, deixar que os estabeleci
mentos médicos de procriação assistida prosseguis
sem em sua faina de jogar no lixo tudo quanto fosse 
embrião não-requestado para 0 fim de procriação 
humana; a terceira opção estaria, exatamente, na 
autorização que fez 0 art. 50 da Lei. Mas uma autori
zação que se fez debaixo de judiciosos parâmetros, 
sem cujo atendimento 0 embrião in vitro passa a 
gozar de inviolabilidade ontológica até então não 
explicitamente assegurada por nenhum diploma 
legal (pensa-se mais na autorização que a lei vei
culou do que no modo necessário, adequado e 
proporcional como o fez). Por isso que 0 chanceler, 
professor e jurista Celso Lafer encaminhou carta à 
ministra Ellen Gracie, presidente desta nossa Corte, 
para sustentar que os controles estabelecidos pela 
Lei de Biossegurança “conciliam adequadamente os 
valores envolvidos, possibilitando os avanços da ci
ência em defesa da vida e o respeito aos padrões 
éticos de nossa sociedade".

54. Há mais o que dizer. Trata-se de uma op
ção legal que segue na mesma trilha da comentada 
Lei 9.434/97, pois 0 fato é que um e outro diplo
ma norm ativo  se d essedentaram  na m esm a 
fonte: o § 4o do art. 199 da Constituição Federal, 
assim literalmente posto:

“A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias para fins de transplante, 
pesquisa e trata mento, bem como a coleta, pro
cessamento e transfusão de sangue e seus de
rivados, vedado todo tipo de comercialização”.

55. Providencial regra constitucional, essa, 
que, sob inspiração nitidamente fraternal ou soli
dária, transfere para a lei ordinária a possibilidade 
de sair em socorro daquilo que mais importa para 
cada indivíduo: a preservação de sua própria saúde, 
prim eira das condições de qualificação e con
tinuidade de sua vida. Regra constitucional que 
abarca, no seu raio pessoal de incidência, assim do
adores vivos como pessoas já falecidas. Por isso que 
a Lei n° 9.434, na parte que interessa ao desfecho 
desta causa, dispôs que a morte encefálica é o mar

co da cessação”da vida de qualquer pessoa física ou 
natural. Ele, 0 cérebro humano, comparecendo 
como d iv iso r de águas; isto é, aquela pessoa 
que preserva as suas funções neurais, perm a
nece viva para 0 D ireito. Quem já  não 0 co n
segue, transpõe de vez as fronteiras "desta 
vida de aquém -túm uío”, como certa feita disse 
Guimarães Rosa. Confira-se o texto legal:

“A retirada ‘post mortem’ de tecidos, ór
gãos ou partes do corpo humano destinados a 
transplante ou tratamento deverá ser prece
dida de diagnóstico de morte encefálica, cons
tatada e registrada por dois médicos não 
participantes das equipes de remoção e trans
plante,- mediante a utilização de critérios clíni
cos e tecnológicos definidos por resolução do 
Conselho. Federal de Medicina”(art. 3o, caput).

56. O paralelo com o art. 50 Lei de Biossegu
rança é perfeito. Respeitados que sejam os pressu
postos de aplicabilidade desta última lei, oembrião 
ali referido não é jam ais uma vida a caminho de ou
tra vida virginalmente nova. Faltam-lhe todas as 
p o ssib ilid ad es de ganhar as p rim eiras te rm i
nações nervosas que são o a n ú n cio  b io ió g i- 

, co de um cérebro hum ano em gestação. Numa 
palavra, não há cérebro. Nem concluído nem em for
mação. Pessoa humana, porconseqüência, não exis
te nem mesmo como potencialidade. Pelo que não 
se pode sequer cogitar da distinção aristotélica en
tre ato e potência, porque, se 0 embrião in vitro é 
algo valioso por si mesmo, se permanecer assim 
inescapavelm ente confinado é algo que ja m a is  
será alguém. Não tem como atrair para sua causa a 
essencial configuraçãojurídica da maternidade nem 
se dotar do substrato neural que, no fundo, é a razão 
de ser da.atribuição de uma personalidade jurídica 
ao nativivo.

57.0  paralelo é mesmo este: diante da consta
tação médica de morte encefálica, a lei dá por finda a 
personalidade humana, decretando e sim ultanea
mente executando a pena capitai de tudo 0 mais. A 
vida tão-só e irreversivelmente assegurada por apare- 
Ihosjá não conta, porquedefinitivamenteapartada da 
pessoa a que pertencia (a pessoajá sefoi,juridicamen-
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te, enquanto a vida exclusivamente induzida teima 
em ficar). Ejá não conta, pela inescondível realidade 
de que não há pessoa humana sem o aparato neural 
que lhe dá acesso às complexas funções do senti
mento e do pensar (cogito, ergo sum, sentenciou 
Descartes), da consciência e da memorização, das 
sensações e até do instinto de quem quer que se 
eleve ao ponto ômega de toda a escala animal, que é 
o caso do ser humano. Donde até mesmo se presu
mir que sem ele, aparato neural, a própria alma já 
não tem  como cum prir as funções e f in a lid a 
des a que se preordenou como hóspede desse 
ou daquele corpo humano10. Em suma, e já  ago
ra não mais por modo conceitualmente provisório, 
porém definitivo, vida humana já rematadamente 
adornada com o atrib uto  da personalidade 
c iv il é o fenôm eno que transco rre  entre o 
nascim ento com vida e a morte cerebral.

58. Já diante de um embrião rigorosamente 
situado nos marcos do art. 50 da Lei de Biossegu- 
rança, 0 que se tem? Uma vida yegetativa que se 
antecipa à do cérebro. O cérebro ainda não chegou, 
a maternidade também não, nenhum dos dois vai 
chegar nunca, mas nem por isso algo oriundo da 
fusão do material coletado em dois seres humanos 
deixa de existir no.interior de cilíndricos e congela-

10 Enquanto Santo Agostinho (século Vd.C.) se declarava inseguro 
quanto à existência da alma desde o momento da concepção, 
Santo Tom ás de A q uino  (século XIII d.C.) "a firm ava , 
categoricamente que 0 feto não tem uma alma intelectual ou 
racional no momento em que é concebido, mas que a adquire em 
algum momento posterio r- quarenta dias no caso de um feto 
masculino, segundo a doutrina católica tradicional, e mais tarde 
no caso de um fetofeminino" (Dworkin, ob. cit, pp. 55/56). Disse 
mais Ronald Dworkin sobre o autor da Suma Teológica: "As idéias 
de Santo Tomás sobre 0 desenvolvimento do feto, que ele foi 
buscar em Aristóteles, eram extraordinariamente prescientes 
em alguns aspectos. O santo entendeu que o embrião não é uma 
criança extremamente pequena, mas plenamente formada, que 
simplesmente aumenta de tamanho até o nascimento, como 
concluíram  alguns cientistas posteriores, utilizando-se de 
microscópios primitivos, mas sim um organismo que primeiro 
se desenvolve ao longo de um estágio essencialmente vegetativo, 
entrando a seguir em um estágio em que já  estão presentes o 
intelecto e a razão (...)" (pp. 56/57).

dos tubos de ensaio. Não deixa de existir pulsante- 
m ente(o ser das coisas é o movimento, assentou 
Heráclito), mas sem a menor possibilidade de ca
minhar na transformadora direção de uma pessoa 
natural. A única trilha que se lhe abre é a do des
perdício do seu acreditado poder de recuperar a 
saúde e até salvar a vida de pessoas, agora sim, tão 
cerebradas quanto em carne e osso, músculos, san
gue, nervos e cartilagens, a repartir com familiares, 
médicos e amigos as limitações, dores e desespe
ranças de urna vida que muitas vezes tem tudo para 
ser venturosa e que não é. Donde a inevitabilidade 
da conclusão de que a escolha feita pela Lei de Bios- 
segurança não significou um desprezo ou desapreço 
pelo embrião in vitro, menos ainda um frio assassi
nato, porém uma m ais firm e  disp osição para 
encurtar cam inhos que possam levar à supe
ração do infortúnio alheio. Um olhar mais aten
to para os explícitos dizeres de um ordenamento 
constitucional que desde 0 seu preâmbulo qualifica 
"a liberdade, a segurança, 0 bem-estar, 0 desenvol
vimento, a igualdade e a justiça” como valores su
premos de uma sociedade mais que tudo “fraterna”. 
O que já significa incorporar às imperecíveis con
quistas do constitucionalismo liberai e social o ad
vento do co n stitu cio n alism o  fraterna!, tendo 
por finalidade específica ou valor fundante a inte
gração comunitária. Que é vida em comunidade 
(de comum unidade), a traduzir verdadeira comu
nhão de vida ou vida social em clima de transbor- 

' dante solidariedade. Trajetória do Constitucionalis
mo que bem se retrata no inciso I do art. 30 da nossa 
Constituição, verbis: “Art. 3°. Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I -  
construir uma sociedade livre, justa e solidária”.

59. Como 0 juiz não deve se resignar em ser 
uma traça ou ácaro de processo,' mas um ser do 
mundo,abro as minhas vistas para 0 cotidiano exis
tencial do País e oque se me depara? Pessoas como 
Isabel Fillardis, fundadora de duas ONGs e conheci
da atriz da Rede Globo de Televisão, a falar assim da 
síndrome neurológica de que padece 0 seu filhinho 
Jamal, de quatro anos de idade: "O Ja ma Item West, 
uma síndrome neurológica degenerativa, que pro-
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voca crises compulsivas capazes de destruir áreas 
do cérebro. Quando você se depara com uma ques
tão como essa, a primeira preocupação vai além do 
diagnóstico: 0 pai quer saber se o filho vai morrer 
ou será dado como louco. Ele chegou a ter 15 crises 
num dia. Comecei uma corrida contra o tempo, até 
achar a medicação própria para interromper as cri
ses. Esse é um tempo de incerteza, que no nosso caso 
perdurou pelos^dois primeiros anos de vida. £ im 
possível não questionar a-vida” (Correio Braziíiense, 
“Revista do Correio”, 27 de janeiro de 2008, ano 3,' 
número 141, p. 32). . ■

60. Assim também o conhecido jornalista e 
escritor Diogo Mainardi, a prestar depoimento so
bre um pequeno filho com paralisia cerebral. Leia- 
se: “A paralisia cerebral é uma anomalia motora. 
Meu filho anda errado, pega errado, fala errado. 
Quando é para soltar um músculo, ele contrai. Quan
do é para contrair, ele solta. O cérebro dá uma ordem, 
0 corpo desobedece. É o motim do corpo contra 0 
cérebro”. E depois de descrever os duros testes de 
fisioterapia a que süa criança tem que se submeter, 
arremata otestemunho com esta frase em que a pro
fundidade poética só não é maior do que a profun
didade amorosa: “Meu filho nunca se interessou por 
trens elétricos. Mas ele tem um Grande Botão Ver
melho conectado em mim. Ele me liga e desliga quan
do quer. E me faz mudar de trilho, soltar fumaça, 
apitar” (revista “Veja”, editora Abril, 7 de março de 
2007, p. 115).

61. Chego a uma terceira síntese parcial: se à 
lei ordinária é permitido fazer coincidir a morte en- 
cefálica com a cessação da vida de uma dada pessoa 
humana; sejá está assim positivamente regrado que 
a morte encefálica é o preciso ponto terminal da 
personalizada existência humana, a justificar a re
moção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda 
fisicamente pulsante para fins de transplante, pes
quisa e tratamento; se, enfim, 0 embrião humano a 
que se reporta 0 art. 50 da Lei de Biossegurança cons- 
titui-senum ente absolutamente incapazdequalquer 
resquício de vida encefálica, então a afirmação de 
inco m p atib ilid ad e deste últim o diplom a le 
gal com a Constituição é de ser plena e pron

tam ente rechaçada. É afirm ativa inteiram ente 
órfã de suporte jurídico-positivo, sem embargo da 
inquestionável pureza de propósitos e da franca 
honestidade intelectual dos que a fazem.

62. Como se não bastasse toda essa funda
mentação em desfavor da procedência da ADIN sob 
judice, trago à ribalta mais uma invocação deordem 
constitucional. É que o referido § 40 do art. 199 da 
Constituição faz parte, não por acaso, da seção 
normativa dedicada à “SAÚDE” (Seção II doCapítulo 
II do Título VIII). Saúde já precedentemente positi
vada como o primeiro dos direitos sociais de natu
reza fundamental, a teor do art. 6°, e também como 
0 primeiro dos direitos constitutivos da seguridade 
social, conforme a cabeça do artigo constitucional 
de n° 194. Mais ainda, saúde que é "direito de todos 
e dever do Estado” {caput do art. 196 da Constitui
ção), garantida mediante ações e serviços de pronto 
qualificados como “de relevância pública” (parte 
inicial do art. 197). Com o que se tem o mais ventu- 
roso dos encontros entre esse d ire ito  à s a ú 
de e a própria Ciência. No caso, ciências médicas, 
biológicas e correlatas, diretamente postas pela 
Constituição a serviço desse bem inestimável do in
divíduo que é a sua própria higidez físico-mental. 
Sendo de todo importante pontuarque otermo "ci
ência”,já  agora porqualquerdesuas modalidadese 
enquanto atividade individual, também faz parte do 
catálogo dos direitos fundamentais da pessoa hu
mana. Confira-se:

“Art. 5o.
(...)

IX — é livre a expressâodã atividade inte
lectual, artística, científica e de comunicação”.

63. E aqui devo pontuar que essa iiberdade de 
expressão é clássico direito constitucional-civil ou 
genuíno direito de personalidade, oponível sobre
tudo ao próprio Estado, por corresponder à vocação 
de certas pessoas para qualquer das quatro ativida
des listadas.

Vocação para misteres a um só tempo quaiifi- 
cadores do indivíduo e de toda a coletividade. Por
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isso que exigentes do máximo de proteção jurídica, 
até como signo de vida em comum civilizada. Alto 
padrão de cultura jurídica de um povo.

64. Acresce que o substantivo "expressão”, 
especifica mente referido à atividade científica, é 
vocábulo que se orna dos seguintes significados: 
prim eiram ente, a liberdade de tessitura ou de 
elaboração do conhecimento científico em si; de
pois disso, igual liberdade de promovera respectiva 
enunciação para além das fronteiras do puro psi- 
quismo desse ou daquele sujeito cognoscente. Vaie 
dizer, direito que implica um objetivo subir à tona 
ou vir a lumede tudo quanto pesquisado, testado e 
comprovado em sede de investigação científica.

65. Tão qualificadora do indivíduo e da socie
dade é essa vocação para os misteres da Ciência que . 
a Constituição mesma abre todo um destacado ca
pítulo para dela, Ciência, cuidar po.r modo superlati- 
vamente prezável. É 0 capítulo de n° IV do título VIII, 
que principia com a peregrina regra de que “O Esta
do promoverá e incentivará o desenvolvimento ci
entífico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas" 
(art. 218, caput). Regra de logo complementada com 
um preceito (§ i °  do mesmo art. 218) que tem tudo a 
ver com a autorização de que trata a cabeça do art. 
5o da Lei de Biossegurança, pois assim redigido: "A 
pesquisa científica básica receberá tratam ento 
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público
e 0 progresso das ciências”.

66. Sem maior esforço mental, percebe-se, 
nessas duas novas passagens normativas, 0 mais 
forte compromisso da Constituição-cidadã para com 
a Ciência enquanto ordem de conhecimento que se 
eleva à dimensão de sistema; ou seja, conjunto or
denado de um saber tão metodicamente obtido 
quanto objetivamente demonstrável. O oposto, por
tanto, do conhecimento aleatório, vulgar, arbitrário 
ou por qualquerforma insuscetível de objetiva com
provação.

67. Tem-se, neste lanço, a clara compreensão 
de que 0 patamar do conhecimento científico já cor
responde ao mais elevado estádio do desenvolvi
mento mental do ser humano. A deliberada busca 
da supremacia em si da argumentação e dos proces

sos lógicos (“Não me impressiona o argumento de 
autoridade, mas, isto sim, a autoridade do argumen
to”, ajuizou Descartes), porquanto superador de todo 
obscurantismo, toda superstição, todo preconceito, 
todo sectarismo. O que favorece 0 alcance de supe
riores padrões de autonomia científico-tecnológica 
do nosso País, numa quadra histórica em que o novo 
eldorado já é unanimemente etiquetado como “era 
do conhecimento”.

68. "Era do conhecimento”, ajunte-se, em be
nefício da saúde humana e contra eventuais tramas 
do acaso e até dos golpes da própria natureza, num 
contexto de solidária, compassiva ou fraterna) lega
lidade que, longe de traduzir desprezo ou desres
peito aos congelados embriões in vitro, significa 
apreço e reverência a criaturas humanas que sofrem 
e se desesperam nas ânsias de um infortúnio que 
muitas vezes lhes parece maior que a ciência dos 
homens e a própria vontade de Deus. Donde a lanci
nante pergunta quefez uma garotinha brasileira de 
três anos, paraplégica, segundo relato da geneticis- 
ta Mayana Zatz: - porque não abrem um buraco em • 
minhas costas e põem dentro dele uma pilha, uma 
bateria, para que eu possa andar como as minhas 
bonecas?

69. Pergunta cuja carga de pungente perple
xidade nos impele à formulação de outras inquiri
ções já situadas nos altiplanos de uma reflexão que 
nos cabe fazer com toda maturidade: deixar de ata
lhada ou mais rapidamçnte contribuir para devol
ver pessoas assim à plenitude da vida não soaria aos 
médicos, geneticistas e embriologistas como desu
mana omissão de socorro? Um triste concluir que 
no coração do Direito brasileiro já se instalou de vez 
"o monstro da indiferença” (Otto Lara Resende)? Um 
atestado ou mesmo confissão de que 0 nosso Orde
nam ento Jurídico deixa de se colocar do lado 
dos que sofrem  para se postar do lado do 
sofrim ento? Ou, por outra, devolver à plenitude 
da vida pessoas que tanto sonham com pilhas nas 
costas não seria abrir para elas a fascinante experi
ência de um novo parto? Um heterodoxo parto pe
los heterodoxos caminhos de uma célula-tronco em
brionária que a Lei de Biossegurança pôs à disposi
ção da Ciência? Disponibilizando para ela, Ciência, o
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que talvez seja o produto de sua mais requintada 
criação para fins humanitários e num contexto fa
miliar de legítimo não-aproveitamento de embriões 
in vitro? Situação em que se possibilita ao próprio 
embrião cumprir sua destinação de servir à espécie 
humana? Senão pela forja de uma vida estalando de 
nova (porque não mais possível), mas pela alternati
va estrada do conferir sentido a milhões de vidas 
preexistentes? Pugnando pela subtração de todas 
elas às tenazes de uma morte muitas vezes tão imi
nente quanto não-natural? Morte não-natural que 
é, por definição, a mais radicai contraposição da vida? 
Essa vida.de aquém-túmulo que bem pode ser uma 
dança, uma festa, uma celebração?

70. É assim  ao influ xo  desse olhar pós- 
positivista sobre 0 Direito brasileiro, olhar concilia
tório do nosso Ordenamento com os imperativos 
de ética humanista e justiça material, que chego à 
fase da definitiva prolação do meu voto. Fazendo-o, 
acresço às três sínteses anteriores estes dois outros 
fundamentos constitucionais do direito à saúde e à 
livre expressão da atividade científica para julgar, 
como de fato julgo, totalmente improcedente a pre
sente ação direta de inconstitucionalidade. Não sem 
antes pedir todas as vênias deste mundo aos que 
pensam diferentemente, seja por convicção ju ríd i
ca, ética, ou filosófica, seja por artigo de fé. É como 
voto.
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A Raimundo Gomes, por seu centenário -e m  
31/8/2005  -  e a Eponina Ribeiro da Cruz, meus 

pais; a toda a sua numerosa descendência, particu
larmente, a todos os seus bisnetos, Beatriz e Maria 

Luísa, nascidas no ano do centenário, Gustavo, 
Felipe, Leonardo, Giovanna, Giuliano, Laura, 

Bernardo e Sofia; à Maria Lúcia, sempre

e SUMÁRIO: Explicação prévia. I Breve análise dos 
dispositivos constitucionais alterados (art. 1°). 1 O 
processo justo (artigo 50, LXXVIII). 2 Os tratados e 
convenções internacionais (artigo 5a, § 30). 3 O Brasil 
em facedeTribunal Penai internacionaj (artigo 50, 
§ 4°). 4 A decretação da intervenção (artigo 36, III). 
5 Impeachment dos membros dos Conselhos Na
cionais de Justiça e do Ministério Público (artigo 
52, II). 6 O Conselho Nacional de Justiça, novo ór
gão do Poder Judiciário (artigo 92, l-A e § 1°). 7 A 
atividade jurídica exigida para 0 concurso de juiz 
(artigo 93,1). 8 A promoção, 0 acesso, a remoção, 0 
aperfeiçoamento, a residência, a remoção, a per- 
muta, a disponibilidade e a aposentadoria dós 
juizes (artigo 93, incisos II, c, d, e; III, IV, VII, VIII, 
Vlli-A). 9 Publicidade e motivação das sentenças e 
decisões administrativas dos tribunais (artigo 93, 
incisos IX e X). 10 O órgão especial dos tribunais 
com mais de 25 membros (artigo 93, XI). n O cará
ter ininterrupto da atividade jurisdicional, 0 nú
mero dos juizes, a colaboração dos servidores e a 
distribuição imediata (artigo 937X11, XIII, XIV e XV). 
12 Novas vedações aos juizes (artigo 95, parágrafo 
único, incisos IV e V). 13 Destinação das custas e 
emolumentos (artigo 98, § 2°; 0 antigo parágrafo 
único tornou-se §1°). 14 0  prazodeencaminhamen- 
todas propostas orçamentárias e as conseqüências 
do seu descumprimento (artigo 99, §§ 30 a 50). 15 A

Procurador de Justiça de São Paulo aposentado. Mestre e Doutor 
em Direito pela USP.

José Râimundo GOMES DA CRUZ'

competência do Supremo Tribunal Federal (artigo 
102,1, alínea h, revogada, com acréscimo da alínea 
r e da alínea d ao inciso III; nova redação do § 2 0 e 
o acréscimo do § 30). 16 Legitimidade para propor a 
ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade (artigo 103, in
cisos IV e V e revogação do § 40), 17 Maioria absolu
ta do Senado Federal para aprovação de Ministro 
do STJ (artigo 104, parágrafo único). 18 Competên
cia do SuperiorTribunal de Justiça, a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e 0 
Conselho da Justiça Federal (artigo 10 5 ,1, i; III, b; 
parágrafo único, I e II). 19 Os Tribunais Regionais 
Federais, a justiça itinerante e as câmaras regio
nais (artigo 107, §§ 2° e 30, sendo 0 10 o antigo pa
rágrafo único). 20 Competência da Justiça Federal 
para as causas relativas a direitos humanos e 0 
incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal (artigo 109, V-A e 0 § 50). 21 Criação 
de varas da Justiça do Trabalho, competência desta 
e os Tribunais Regionais Federais (artigo 111 revo
gado, artigos 112,114 e 115). 22 O Tribunal de Justiça 
dos Estados, a Justiça Militar estadual, as Câmaras 
Regionais daquele, a justiça itinerante e as varas 
especializadas em conflitos fundiários (artigos 125, 
§§ 3° a 7° e 126). 23 O prazo de encaminhamento das 
propostas orçamentárias do Ministério Público e as 
conseqüências do seu descumprimento (artigo 127, 
§§ 4 ° a 6C). 24 A inamovibilidade dos membros do 
Ministério Público e a votação para afastá-la; novas 
vedações (artigo 128, § 50, 1, b; II, e ef; § 6°). 25 Exclu
sividade do Ministério Público, residência dos seus 
membros, 0 concurso de ingresso, a aplicação do 
artigo 93 e a distribuição imediata de processos 
(artigo 129, §§ 2 ° a 50). 26 As Defensorias Públicas 
Estaduais e sua autonomia (o parágrafo único tor
na-se § 1° e o § 2°). 27 Data de entrega das quantias 
das dotações orçamentárias destinadas aos Pode
res Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública (artigo 168). II Os dispositi-
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vos acrescentados à Constituição de 1988 (art 20). 
28 A súmula do STF com 0 chamado “efeito vincu
lante” {artigo 103-A). 29 O Conselho Nacional de 
Justiça; composição, presidência, escolha dos seus 
membros, atribuições, corregedoria, atuação do 
Procurador-Geral da República e do Presidente do 
Conselho Federal da OAB; as ouvidorias de justiça 
(artigo 103-B). 30 OTribunai Superior do Trabalho: 
composição, competência; a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Tra- ■ 
balho (artigo 111-A). 31 O Conselho Nacional do Mi
nistério Público: composição, escolha dos seus 
membros, atribuições, corregedoria, atuação do 
Presidente do Conselho Federal da OAB; as 
ouvidorias do Ministério Público (artigo 130-A), III 
O Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas 
(art. 3o). IV A extinção dosTribunais de Alçada (art. 
4°). V A instalação dos Conselhos Nacionais de Jus
tiça e do Ministério Público (artigo 50). VI A insta
lação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(art. 6o). VII A comissão especial mista do Congres
so Nacional (artigo 70). VIII As atuais súmulas do 
STF (artigo 8o). IX Dispositivos expressamentere- 
vogados da Constituição de 1988 (artigo 90). X V i
gência da Emenda Constitucional n. 45, de 8/12/ 
2004 (artigo 10). Referências bibliográficas

0 RESUMO: O artigo começa examinando òs disposi
tivos constitucionais alterados pela Emenda Consti
tucional n. 45, de 8/12/2004.Segue-sè a análise dos 
novos dispositivos por esta acrescentados à Consti
tuição de 1988, com ênfase para a criação do Conse
lho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do 
Ministério Público e do chamado “efeito vinculante” 
da súmula do Supremo Tribunal Federal.

o PALAVRAS-CHAVE: Emenda Constitucional n. 
45/2004. Conselho Nacional de Justiça. Conselho 
Nacional do Ministério Público. Efeito vinculante. 
Súmula do STF.

Explicação prévia
A Emenda Constitucional n. 45, de 8/12/2004,

traz, em epígrafe, 0 seguinte: “Altera dispositivos
dos arts. 50, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 9 9 ,10 2,10 3,104 ,
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105,107,109, m , 102,114,115> 125,126,127,128,129,134 
e 168 da Constituição Federai, e acrescenta os arts. 
103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências”.

Sabe-se que 0 texto constitucional só se alte
ra através de emenda constitucional, com aprova
ção formal (artigos 59, inciso ! e 60 e seus §§ i °  a 30, 
da Constituição de 1988) e limitações de ordem ma
terial (artigo 60, §§ 4o e 50 da Constituição de 1988).

E se a emenda constitucional pode 0 mais, que 
é revogar a norma da Constituição, pode o menos, 
que é revogar qualquer norma infraconstitucionai 
(leis complementares, ordinárias etc.), sempre com 
a atenção voltada para 0 artigo 60, § 40, da Consti
tuição da República. E aí não surge, pelo menos em 
face das normas infraconstitucionais preexistentes,
0 problema da eventual inconstitucionalidade, que 
se observa, em princípio, quando a norma infracons
titucionai diverge da norma constitucional preexis,- 
tente.

Nos artigos 103-B, § 40 e inciso I; no seu § 50, 
todos da Constituição de 1988, e no artigo 50, § 20 
da própria Emenda n. 45/2004, há referência ao 
Estatuto da Magistratura, ainda a ser aprovado, atra
vés de lei complementar (artigo 93, caput, da Cons
tituição de 1988). Permanece, portanto, válido 0 que 
escrevi sobre a Lei Complementar n. 35, de 14 /3/ 
1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da M agistra
tura Nacional, que “vigorará enquanto não sobre
vier a referida lei complementar" (CRUZ, 2002, p. 1). 
Obviamente, como já ficou constando, só perma
necerão em vigor as normas não revogadas pela 
Emenda n. 45/2004.

1 Breve análise dos dispositivos constitucionais 
alterados (art. 1°)

1 O processo ju sto  (artigo 5?, LXXVII!)
A Constituição de 1988, seguindo a inspiração 

de outras Cartas Políticas do pós-guerra de 1939/ 
1945, antecipou o Título II, sobre os direitos e garan
tias fundamentais, em relação a outras matérias. E 
seu artigo 50 se alonga em detalhar o princípio da 
igualdade de todos, assegurando a inviolabilidade 
do direito à vida, a liberdade etc. O rol dos termos de 
tais direitos agora conta mais um inciso, trazido pela 
Emenda n. 45/2004: “LXXVII! -  a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoá
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vel duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação”.

O texto demonstra que a Emenda busca certo 
equilíbrio entre a segurança (ter decidido) e a justiça 
(0 acerto da decisão). Nota-se a presença, no tempo e 
no espaço, do empenho em que 0 processo acabe logo 
(preclusão, coisa julgada), mas que não cause injusti
ças (recursos, ação rescisória). Tenho criticado certo 
exagero de recursos em nosso sistema processual 
civil e até cheguei a formular propostas que podem 
contribuir para a necessária revisão legislativa da 
matéria: "a) a irrecorribilidade do ato processual ine
xistente; b) idern, das decisões não sujeitas a preclu
são; c) a supressão pura e simples dos embargos 
infringentes; d) a ampliação da esfera de atuação dos 
embargos de declaração; e) 0 rigor na exigência de 
motivação dos atos decisórios, como fator de diminui
ção dos recursos...; f) a cautelosa previsão de eventual 
necessidade futura de implantação de critérios de 
seleção dos recursos extraordinário e especial...” 
(CRUZ, 1993, p. 202).

Na verdade, a preocupaçãotambém existiu em 
reforma constitucional italiana deiggg, em matéria 
processual não-penal: giusto processo, regulado 
pela lei, presente 0 contraditório e a igualdade en
tre as partes, diante de juiz, na condição de terceiro 
imparcial, assegurando a lei sua ragionevole durata 
(COMOGLIO, 2002, p. 136; e 2004, p. 107). Destaca-se 
que, de modo geral, 0 giusto processo

[...] incorpora a técnica processual institucio
nal mente mais idônea para garantir a reali
zação plena dos.“conteúdos essenciais” dos 
direitos fundamentais da pessoa. Diante dis
so, é dever de todos os sujeitos envolvidos no 
processo prestar a sua mais eficiente colabo
ração a fim de assegurar a busca da "verdade 
jurídica objetiva”, a aquisição ou incorpora
ção de todas as provas relevantes e a não dis
persão das fontes probatórias por ventura 
disponíveis (COMOGLIO, 2003, p. 170).

A preocupação com a duração razoável do pro
cesso nem sempre conduzirá à maior celeridade, mas 
ao equilíbrio que leve esta característica em consi
deração.

2 Os tratad o s e convenções in te rn a c io n a is  
(artigo 5o, § 3o)

A Emenda n. 45/2004 acrescentou ao artigo 
5o da Constituição de 1988 0 seguinte § 30: "Os tra
tados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada.Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quin
tos dos votos dos respectivos membros, serão equi
valentes às emendas constitucionais".

Tal dispositivo poderia figurar como parágra
fo do artigo 60 da Constituição de 1988. Optando 
pela localização adotada, a Emenda destacou certas 
transformações recentes em matéria de tutela in
ternacional dos direitos humanos, que correspon
dem a “globalizar a dignidade hum ana” (FELLIPE, 
1997. p. ii) 1.

3 O Brasil em face de Trib u nal Penal Interna
cional (artigo 5o, § 4 o)

Porforça da Emenda n. 45/2004, acrescentou- 
se, ainda, ao artigo 50 da Carta de 1988,- 0 seguinte § 
4 o: “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Pe
nal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão.”

Trata-se de inovação coerente com a norma 
do novo § 3o, há pouco referido. Afirmei na conclu
são de meu artigo sobre os 50 anos da Declaração 
dos Direitos Humanos:

Surge um “novo” Direito Internacional, que pe
netra no domínio constitucional dos Estados, 
influindo poderosamente nas grandes linhas 
do direito comunitário. Já se consegue estru
turar um espaço jurídico global onde crimes 
contra a Humanidade serão punidos indepen
dentemente das noções clássicas de território, 
soberania. O Tribunal Penal Internacional da 
ONU, criado na Conferência de.Roma em 1997 
é a concretização de medidas aprofundando 
uma efetividade dajustiça, sob a égide da

’ Cf. também Trindade {1997, p. 13 - 45) e Cruz (1999, p. 26 -  29); 
Piovesan (2005. p. 67 e ss., especialmente p. 68 - 75).
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Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
de muitas outras, O novo ramo do Direito Pú
blico é o Direito Internacional dos Direitos Hu
manos (CRUZ,-1999, p -29),s '

4 Â decretação da intervenção {artigo 36, III)
O instituto constitucional da intervenção se 

destina “a assegurar, contra tendências desagregadoras, 
a permanência do Estado federai. Secundariamente, ser
ve também à defesa dos direitos individuais contra a 
prepotência de poderes estaduais,” (FERREIRA FILHO, 
1990, p. 230).

O artigo 36 da Constituição de 1988 estabele
cia, entre os requisitos para a decretação da inter
venção, que esta dependia:

III -  de provimento, peio Supremo Tribunal 
Federal, de representação do Procurador-Ge
ral da República, na hipótese do artigo 34, Vii; 
IV -d e  provimento, pelo SuperiorTribunal de 
Justiça, de representação do Procurador-Ge
ral da República, no caso de recusa à execução- 
de lei federal.

Por força da Emenda n. 45/2004,0 inciso III pas
sou a contar a seguinte redação: “III -  de provimento, 
peio Supremo Tribunal Federal, de representação do 
Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, 
VII, e-no caso de recusa à execução de lei federal.” 
Como será visto também no tópico io  deste comen
tário, 0 inciso IV do artigo 36 da Constituição de 1988 
ficou revogado.

5 im p e ach m en í dos m em bros dos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do M inistério  Público 
(artigo 52, II)

O artigo 52 da Constituição de 1988 enumera 
as atribuições privativas do Senado Federal, sendo a 
seguinte a prevista em seu inciso II: “processar e ju l
gar os ministrosdoSupremoTribunal Federal,0 Pro
curador-Geral da República e 0 Advogado-Geral da 
União nos crimes de responsabilidade”.

2 Cf. também Diniz, in Estado de Minas, 10/12/98.

Com a criação dos Conselhos Nacionais de Jus
tiça e do Ministério Público, que serão analisados 
nas alíneas seguintes, a Emenda n. 45/2004 alterou 
o mencionado dispositivo para a inclusão dõs seus 
membros: “processar e julgar os Ministros do Su
premo Tribunal Federal, os membros do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Mi
nistério Público, o Procurador-Geral da República e 
0 Advogado-Geral da União nos crimes de respon
sabilidade”.

Convém lembrar que crimes de responsabili
dade se distinguem dos crimes comuns “por sua 
expressa previsão, como tais, em lei especial" (CRUZ, 
2002, p. 44).

6 O Conselho N acional de Justiça, novo ó rg io  
do Poder Ju d iciário  (artigo 92, l-A  e § i°)

O artigo 92 da Constituição de 1988, com a cria
ção do chamado controle externo do Poder Judiciário, 
a rigor, não poderia considerar 0 órgão incumbido de 
tal controle de órgão judiciário. Sendo indispensável 
sua instituição na Lei Maior, acrescentou-se ao rol dos 
órgãos do Poder Judiciário o seguinte inciso-. “! - A -  o 
Conselho Nacional de Justiça”.

Acrescentou-se § 10 ao mesmo artigo 92, para 
fixação da sede do novo órgão: "O Supremo Tribu
nal Federal, 0 Conselho Nacional de Justiça e os Tri
bunais Superiores têm sede na Capital Federal.”

O antigo parágrafo único do artigo 92 da Cons
tituição 1988 passou a ser 0 seu § 20: "O Supremo 
Tribunal Federa! e os Tribunais Superiores têm ju 
risdição em todo o território nacional.” Portanto, 
apesar da localização do Conselho Nacional de Jus
tiça, ele não exerce a jurisdição atribuída pela Cons
tituição de 1988 aos diversos órgãos dos diversos 
graus de jurisdição do Poder Judiciário.

Contudo, não convém esquecer que há órgãos 
que, mesmo não integrando 0 Poder Judiciário, exer
cem atividade materialmentejurisdicional, consisten
te em substituir as partes em conflito de interesses 
para, de modo imparcial, estabelecer a regra jurídica 
do caso concreto e efetuar o cumprimento da deci
são. Numa expressão mais simples, para julgar e fa
zer cumprir 0 decidido.
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Não se nega a natureza jurisdicional do pro
cesso e julgamento, pelo Senado Federai, do Presi
dente da República e outras altas autoridades, para 
0 fim de perda do cargo (Constituição de 1988, arti
go 52, incisos I e II e parágrafo único). A propósito de 
outros casos e mesmo do processo administrativo 
disciplinar, cf. Cruz (1996, p. 360 e ss., especialmente 
p. 3620363).

O exame das atribuições exercidas pelos Con
selhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público 
evidenciará, em cada caso, a'natureza de tais funções.

7 A ativ idade ju ríd ica  exigida para ó concurso 
de ju iz  (artigo 93, I)

O artigo 93 da Constituição de i988ênumera-' 
va os princípios que serão adotados pela lei com
plementar contendo o Estatuto da Magistratura. 
Entre eles se inclui o inciso I: "ingresso na carreira, 
cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através 
de concurso público de provas e títulos, com a parti
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil em to
das as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à 
ordem de classificação".

Em razão da Emenda n. 45/2004, tal dispositi
vo passou a ter a seguinte redação: "I -  ingresso na 
carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, 
mediante concurso público de provas e.títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, 
no mínimo, três anos de atividade jurídica e obede
cendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.”

Note-se, em primeiro lugar, que prevaleceu a 
idéia de que, para o exercício da magistratura, o can
didato deve contar experiência. Não se trata, por
tanto, de comprovação de três anos de formatura. 
Por outro lado, a atividade jurídica não se prende, 
necessariamente, ao exercício de cargos dependen
tes do diploma de bacharel em Direito. Nada impe
de que tal atividade inclua 0 período do estágio ou 
da função de auxiliar da Justiça, independentemen
te do prazo decorrido após a diplomação do candi
dato como bacharel em Direito. Naturalmente, a 
comprovação da atividade não se contentará com 
atestados genéricos ou vagos. Considerar-se-á, ob
viamente, atividade jurídica aquela de pesquisa e

pós-graduação, 0 que se confirma com o prestígio 
de que gozam, na matéria, os cursos de aperfeiçoa
mento.

A perplexidade da doutrina, além de reiterara 
necessidadede regulamentação legal, avança suges
tões semelhantes àquelas há pouco mencionadas 
(MAZZILLI, 2005, p. 67 e ss., especialmente p. 156 e 
157). Ponto importante lembrado, que servirá ao le
gislador ou ao intérprete, mesmo antes da aprova
ção de lei ordinária sobre o assunto:

' ; í-

0 requisito deve ser exigido quando da posse e 
não quando da inscrição no concurso (ROM5 
15.221-RR}. Segundo 0 entendimento pretoria- 
no dominante, a prática forense, traduzida no 
efetivo exercício da advocacia por alguns anos, 
ou a prática de cargo para 0 qual se exija o di
ploma de bacharel em direito, era exigência le
gítima para o ingresso na Magistratura, cuja 
comprovação devia ser aferida no ato da posse 
e não por ocasião das inscrições (nesse senti
do, a Súmula 266 do STJ; idem ROMS 15.221-RR; 
RMS 14.434-MG) (MAZZILLI, 2005, p.157).

8 A prom oção, o acesso, a rem oção, 0 a p e r
feiçoam ento, a residência, a remoção, a per- 
m uta, a d isp o n ib ilid a d e  e a ap o sentad oria 
dos ju iz e s  (artigo  93, incisos II, c, d, e; III, 
IV, V II, VIII, V IIl-A )

. O inciso II do artigo 93 prevê outro princípio:

[...]■  promoção de entrância para entrância, al- 
ternadamente, por antiguidade e merecimento, 
atendidas as seguintes normas [...]: c) aferição 
do merecimento pelos critérios da presteza e se
gurança noexercídoda jurisdição e pela freqüên- 
cia e aproveitamento em cursos reconhecidos de 
aperfeiçoamento.

Com a Emenda n. 45/2004, esse texto sofreu 
alteração: “c) aferição do merecimento conforme 0 
desempenho e pelos critérios objetivos de produti
vidade e presteza no exercício da jurisdição e pela 
frequência a aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos de aperfeiçoamento". O desempenho 
do juiz se avalia por critérios de quantidade e de
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rapidez. Não fica afirmado, mas parece claro o intui
to de exigir que o ju iz, em vez de produzir sentenças 
de larga erudição, contenha-se, em benefício da efe
tividade da jurisdição. Note-se que jam ais se consi
derará a erudição como algo negativo. Mas, de modo 
algum, a presteza no processo e julgamento poder- 
se-á sacrificar em benefício da demonstração de sa
ber pelo juiz.

Contentava-se o teor da primitiva redação da 
alínea d, do mesmo inciso II, do artigo 93 da Carta de 
1988 com que, “na aferição da antigüidade”, o tribu
nal somente pudesse “recusar o juiz mais antigo pelo 
voto de dois terços de seus membros, conforme pro
cedimento próprio, repetindo-se a votação até f i
xar-se a indicação”.

Com a Emenda n. 45/2004, tal norma adqui
riu outra expressão: “d) na apuração de antigüida
de, 0 tribunal somente poderá recusar o juiz mais 
antigo pelo voto fundamentado de dois terços de 
seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação”.

A propósito das informações sigilosas sobre 
candidatos ao ingresso na magistratura, fiz consi
derações de grande sintonia com tal inovação:

Temos falado de transparência a propósito da 
presença de integrante da OAB nos concursos 
de ingresso na magistratura de carreira. Mas 
muito mais é preciso para que investigações 
exagerada mente secretas não tragam ao can
didato prejuízo absurdo, por falta de ciência 
de eventual acusação desprovida de qualquer 
fundamento, vinda até de pessoa em que 0 can
didato confiava. Quem vai saber o motivo da 
informação tendenciosa? Fraqueza humana, 
inveja, despeito... Importa que 0 interessado 
tenha ciência e meios razoáveis para contrariar 
informações inexatas e até falsas a seu respeito.
A lei que dispuser a respeito de tais requisitos 
do concurso deverá estar atenta aos direitos fun
damentais e às exigências de fundamentação 
das decisões, mesmo administrativas, dos tri
bunais {Constituição de 1988, artigos 50, inciso 
LX, e 93, incisos IX e X) (CRUZ, 2002, p. 114).
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Ampla defesa implica, no mínimo, a mais ele
mentar expressão do princípio do contraditório: ciên
cia bilateral dos fatos alegados, com a possibilidade 
de impugnar as alegações.Saliente-se, como já consta 
do texto há pouco citado, que a exigência de funda
mentação já podería ter-seprojetado na interpreta
ção da norma alterada, mesmo com a sua redação 
originária.

A Emenda n. 45/2004 ainda acrescentou ao 
artigo 93, inciso II, a alínea e: “não será promovido 0 
ju iz que, injustificadamente, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal, não podendo devolvê- 
los ao cartório sem 0 devido despacho ou decisão”.

Há motivos relevantes para que o juiz exceda 
seus prazos, sejam de ordem pessoal, sejam de or
dem funcional. A novidade consiste em vedação à 
promoção dojuiz que se atrase em sua atuação sem 
motivo justo. Sabe-se que os prazos processuais se 
dividem entre próprios e impróprios. Tal divisão, 
contudo, limita-se a demonstrar a preclusão daque
les (que são os prazos das partes), enquanto não ocor
re tal perda, por decurso do tempo, da oportunidade 
de praticar certo ato processual, no tocante aos atos 
dojuiz e dos auxiliares da Justiça (CINTRA; GRINO- 
VER; DINAMARCO, 2000, p. 322 e 323).

Mas o juiz e os auxiliares da Justiça estão su
jeitos a sanções fora do processo, como a proibição 
de promoção do juiz que exceda injustificadamente 
seus prazos. Se, para evitara retenção dos autos além 
do prazo, 0 ju iz os devolver ao cartório sem o ato 
processual, que dele se espera, a consequência é a 
mesma. E seotexto não menciona sentença, mas só 
despacho ou decisão, aquela está contida no ato 
décisório, não prevalecendo a técnica exclusiva, e 
tantas vezes polêmica, do artigo 162 do Código de 
Processo Civil (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008. nota n. 3 
ao artigo 162 do CPC).

A nova redação do inciso III resultou da 
extinção dos Tribunais de Alçada, da qual se tratará 
adiante (tópico n. 5 sobre 0 artigo 40 da Emenda n. 
45/2004): “0 acesso aos tribunais de segundo grau 
far-se-á por antigüidade e merecimento, alternada- 
mente, apurados na última ou única entrância".

Acesso corresponde à promoção do ju iz  de 
carreira ao Tribunal (CRUZ, 2002, pp. 123/126).
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A Lei Orgânica da Magistratura Nacional já  se 
mostrava restritiva quanto à criação de Tribunais de 
Alçada nos Estados (artigos 108/111). Agora, a Emen
da n. 45/2004, em seu artigo 40, decreta a sua 
extinção. Daí 0 acesso dos juizes de última ou única 
entrância ao respectivo Tribunal dé segundo grau 
de jurisdição ou segunda instância. Vale, a propósi
to desta, o que escrevi em outra obra jurídica:

O dispositivo se relaciona, por sua terminolo
gia, principalmentecomaorganízaçãojudiciá-: 
ria dos Estados, embora de aplicação geral a 
toda a magistratura. A divisão judiciária, por 
exemplo, do Estado de São Paulo, no seu pri
meiro grau, faz-se através das comarcas. Cada 
comarca abrange um ou mais municípios e 
distritos, sendo 0 foro ou 0 território em que 
tem competência 0 juiz de primeiro grau. Cada 
comarca possui um ou mais juízos, que sãoõs 
ofícios judiciários ou varas. As diversas comar
cas se classificam em quatro entrâncias, três. 
delas numeradas ordinalmente de modo cres
cente (ia, 2a e 3a) e a especial, da Capital. A 
ordem delas cresce em importância, segundo 
critérios do artigo 97, observados nas normas 
em vigor no Estado de São Paulo (v. CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2000). Entrância, 
portanto, distingue-se de instância, que tra
duz o grau de jurisdição. Como vimos há pou
co, a divisão em comarcas e sua classificação 
ocorrem no primeiro grau. (CRUZ, 2002, p. 56)

O inciso IV do artigo 93 da Constituição de 
1988 se limitava a prever a "previsão de cursos ofici
ais de preparação e aperfeiçoamento de magistra
dos como requisitos para ingresso e promoção na 
carreira”.

Tal dispositivo passou a ter a seguinte reda
ção, por força da Emenda n. 45/2004: “previsão de 
cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e pro
moção de magistrados, constituindo etapa obrigató
ria do processo de vitaliciamento a participação em 
curso oficial ou reconhecido por escola nacional de 
formação e aperfeiçoamento de magistrados”.

A ênfase evidente localiza-se no caráter com
pulsório do curso oficial ou reconhecido por escola

nacional de preparação, aperfeiçoamento e promo
ção de magistrados para o vitaliciamento. Este con
siste na obtenção da garantia da vitâliciedade, a cujo 
respeito escrevi:

•v

A vitaliciedadeconstitul garantia de que aque
le que a possui só poderá perder o cargo por 
sentença judicial, obviamente contra sua von
tade e fora dos casos de aposentadoria. Exone
ração, a rigor, traduz 0 desligamento voluntário 
do funcionário da relaçâojurídica que mantém 
com o Estado, sendo a demissão a penalidade 
administrativa eliminatória daquele que exer
ce cargo público. Ante o disposto no artigo 
95, inciso I, da Constituição de 1988, os juizes 
continuam gozando, entre outras, da garantia 
da “vitaiiciedade. que, no primeiro grau, só 
será adquirida após dois anos de exercício, de
pendendo a perda do cargo, nesse período, de 
deliberação do tribunal a que o ju iz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
transitada em julgado”, Ouanto à demissão, 
caberá ao próprio Tribunal competente levá- 
la a efeito. (CRUZ, 2002, p. 28)

O inciso VII do artigo 93 se limitava a prever: 
“0 juiz titular residirá na respectiva comarca”. Com a 
Emenda n. 45/2004, ta! dispositivo sofreu acrésci
mo: “o ju iz  titular residirá na respectiva comarca, 
salvo autorização do tribunal”.- ;

A.Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em 
seu artigo 35, inciso V, impunha ao ju iz  “residir na 
sede da comarca, salvo autorização do órgão disci
plinar a que estiver subordinado”.

A regra continuou válida, embora passasse a 
prevalecer apenas 0 dever de residir, 0 juiz titular, 
“na respectiva comarca”, não necessariamente em 
sua sede (Constituição de 1988, artigo 93, inciso VII). 
Escrevi a respeito que não deve

[...] contudo, haver exagero, se se admite a dis
pensa de residência na comarca, por parte do 
órgão disciplinar a que 0 magistrado estiver 
subordinado. Afinal, os meios de comunica
ção facilitam a pronta atuação dojuiz e, com a 
rapidez dos meios de transporte, até sua pre
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sença quase imediata. Motivo de dispensa de 
residência na comarca, em tempos mais anti
gos, era a própria dificuldade de casa para alu
guel, com mínimas condições para o ju iz e sua 
família, ou a falta de colégio para seus filhos 
etc. Particular atenção merecerá, sempre, a situ
ação de cônjuges integrantes da magistratura, 
ou magistrados casados com promotoras de jus
tiça, por exemplo, tendo, cada qual, o dever de 
residir na respectiva comarca. O problema será 
menor na comarca com vários juizes, alguns 
deles já  residindo nela (CRUZ, 2002, p. 64).

A regra não se aplica aojuiz substituto, dadas 
as características das suas funções como tal, e a ex
pressão tribunal de modo algum significa delibera
ção dele ou de algum órgão fracionário de natureza 
jurisdicional, mas órgão disciplinar.

O percentual de dois terços exigido pelo inciso 
III do artigo 93 da Constituição de 1988, para o ato de 
remoção, disponibilidade e aposentadoria do magis
trado, por interesse público, revelou certo exagero, 
daí resultando a nova redação dele, através da Emen
da n. 45/2004: "o ato de remoção, disponibilidade e 
aposentadoria do magistrado, por interesse público, 
fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta 
do respectivo tribunal ou do Conseiho Nacional de 
justiça, assegurada ampla defesa”.

Além do quorum, ou número mínimo de vo
tantes para aprovação do ato que se opõe à garantia 
de inamovibilidade, pela qual o ju iz, em princípio, 
não pode ser removido ou mesmo promovido con
tra sua vontade, não só 0 Tribunal, mas também 0 
novel Conselho Nacional de Justiça fica autorizado 
a deliberartal ato. Note-se que, no caso, a providên
cia independe da vontade do magistrado. Daí a pos
sibilidade de ele ter assegurada ampla defesa.

A Emenda n. 45/2004 introduziu no artigo 93 
do texto constitucional também o inciso VIII-A: “a 
remoção a pedido ou a permuta de magistrados de 
comarca de igual entrâncía atenderá, no que cou
ber, ao disposto nas alíneas a, b, ce  edo inciso II”.

As alíneas ce eforam examinadas neste tópi
co. Recomenda-se rápida análise das outras duas:

a) obrigatória a promoção do juiz que figure 
por três vezes consecutivas ou cinco alterna

das em lista de merecimento; b) a promoção 
por merecimento pressupõe dois anos de exer
cício na respectiva entrância e integrar ojuiz a 
primeira quinta parte da lista de antiguidade 
desta, salvo se não houver com tais requisitos 
quem aceite 0 lugar vago.

A regra da alínea cse encontrava na legislação 
paulista sobre 0 Ministério Público, para evitar que 
0 Poder Executivo, incumbido de escolher um dos 
candidatos da lista elaborada pelo Conselho Supe
rior da instituição, preterisse, sistematicamente, este 
ou aquele candidato. A Constituição de 1988 abri
gou normas de tal natureza, ainda que somadas a 
outras, como a escolha do magistrado incluído em 
lista tríplice pelo próprio tribunal (artigo 96, inciso 
I, alínea cda Constituição de 1988).

Oteorda alínea d, sobrea relativa antigüidade 
do juiz, ainda não constava da legislação ordinária. 
Trata-se, contudo, de norma com eiogiável propósito 
ético, impedindo a preterição de grande número de 
candidatos, em favor de algum “iluminado”, desti
nado a fazer carreira “napoleônica", em pouquíssi
mos anos. Note-se, por outro lado, que, se alguma 
comarca não atrai a maioria e alguém se aventura, 
afasta-se a condição, assim como a condição de con
tar, 0 candidato, dois anos na respectiva entrância.

9 Publicidade e motivação das sentenças e de
cisões adm inistrativas dos tribunais (artigo 
93, incisos IX e X)

O inciso IX do artigo 93 da Constituição de 1988 
já traduzia progresso, pois, anteriormente, só a legis
lação ordinária impunha a obrigatoriedade da moti
vação ou fundamentação dos atos decisórios dos 
juizes, assim como 0 princípio da sua publicidade: 
"todos os julgam entos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse pú
blico 0 exigir, limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou so
mente a estes”.3

3 Sobre 0 princípio da publicidade e sua excepcional dispensa, cf. 
Cruz (1993, p. 164 c ss.; e Segredo de Justiça. Enciclopédia Saraiva 
do Direito v. 67. p. 178 e ss.).
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O inciso IX do artigo 93, em virtude dã Emen
da n. 45/2004, passou a contar outra redação:

[...] todos os julgamentos dos órgãos do Pò- - 
der Judiciário serão públicos, e fundam enta-- 
das todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determi- . 
nados atos, às próprias partes e a seus advo
gados, ou somente a estes, em casos nos quais 
a preservação do direito à intimidade do inte
ressado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação.

Desenvolví estudo, já citado, que parte do prin
cípio da publicidade e passa aos casos excepcionais 
de segredo de justiça, demonstrando a inconveni
ência detipificação rígida dos casos de afastamento 
da publicidade. O ponto alto da argumentação se 
localiza em salientar-se a relatividade do segredo 
de justiça, uma vez que nem o princípio, que é 0 da 
publicidade, apresenta caráter absoluto. Isso já  se. 
percebia, com clareza, na-legislação processual or
dinária. Impunha-se a interpretação da norma do 
inciso IX do artigo 93 da Carta de 1988, na presença 
do seu artigo 50 inciso LX: “a lei só poderá restringir 
a publicidade dos atos processuais quando a defesa 
da intimidade ou o interesse social 0 exigirem”.

A inovação trazida pela Emenda n. 45/2004 
busca 0 equilíbrio entre a tutela da intimidade e o 
interesse público à informação, que corresponde ao 
próprio princípio da publicidade. I

O inciso X do artigo 93 da Constituição dej988 
só impunha a motivação das decisões administrati
vas dos tribunais e a maioria absoluta nas votações 
em matéria disciplinar. Tal dispositivo passou a ter a 
seguinte redação, com a Emenda n. 45/2004: “X -  as 
decisões administrativas dos tribunais serão motiva
das e em sessão pública, sendoas disciplinares toma
das pelo voto da maioria absoluta de seus membrós”.

A previsão de sessão pública traduz mudança 
importante. No meu livro citado, examinando pre
cedentes de jurisprudência, observei:

Transcrevemos 0 teor dos documentos reque
ridos pelo juiz, no caso do Rio de Janeiro, que 
revelam que nem seu patrono teve acesso à

sessão de julgamento. E nenhum regimento 
interno da Magistratura ou do Ministério Pú
blico prevê a presença do procurador do acu
sado em suas sessões de julgamento. De modo 
algum se pode falar em contraditório, como 
participação nos atos do processo, ou ciência 
bilateral de tais atos, com a possibilidade de 
contrariá-los, nem em ampla defesa, a ele in
timamente ligada, se o procurador do acusa
do não pode sequer assistir à exposição do 
relatório, fazer sustentação oral, se entender 
necessária, enfim, presenciartoda a discussão 
e 0 julgamento. (CRUZ, 1996, p. 339).

10 O órgão especial dos tr ib u n a is  com m ais 
de 25 m em bros (artigo 93, in ciso  XI)

A previsão do órgão especial para os tribunais 
com maior número de membros decorre da própria 
limitação dos espaços, com a notória dificuldade de 
deliberações através de colegiados de maior vulto. 
O inciso Xi do artigo 93 da Constituição de 1988 dis
punha: "nos tribunais com número superior a vinte 
e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão es
pecial, com 0 mínjmo de onze e 0 máximo de vinte e 
cinco membros, para o exercício das atribuições ad
ministrativas ejurisdicionais da competência do tri
bunal pleno”.

A Emenda n. 45/2004 deu-lhe nova redação:

XI -  nos tribunais com número superior a vinte 
e cinco julgadores, poderá ser constituído ór
gão especial, com o mínimo de onze e 0 máxi
mo de vinte e cinco membros, para 0 exercício 
das atribuições administrativas ejurisdicionais 
delegadas da competência do tribunal pleno, 
provendo-se metade das vagas por antigüida
de e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno.

A referência a atribuições delegadas, se não traz 
problemas, em nada melhora a redação anterior. Impor
ta, mesmo, que a própria Constituição, através de norma 
objeto da Emenda n. 45/2004, permite a adoção do ór
gão especial, em lugar do tribunal pleno, para atenuaros 
problemas relativos aos colegiados mais numerosos.
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A novidade reside no critério para a formação 
do órgão especial: metade por antiguidade e meta
de por eleição pelo tribunal pleno. Obviamente, tri
bunal pleno significa, aí, a totalidade dos membros 
dele. Também não se observará a regra do artigo 94 
da Constituição de 1988, no tocante ao chamado 
quinto constitucional de advogados e membros do 
Ministério Público. Logicamente, tanto poderá ha
ver menos do que a referida proporção, como mais, 
dependendo da origem dos membros mais antigos 
do tribunal, no caso da antigüidade, ou do voto re
cebido da totalidade dos membros do colegiado.

11 O caráter ininterrupto da atividade jurisdicio- 
nal, 0 número dos juizes, a colaboração dos ser
vidores e a distribuição imediata (artigo 93, in 
cisos XII, XIII, XIV e XV)

A Emenda n. 45/2004 trouxe acréscimo de ou
tros incisos ao artigo 93 da Constituição de 1988. Eles 
guardam  algum a relação recíproca: a natureza 
ininterrupta da atividade forense envolve aumento 
do número dós juizes, assim como a colaboração dos 
servidores podediminuirtal número, certamente su
jeito a aumento pela distribuição imediata. No pri
meiro desses incisos, 0 de n. XII, lê-se: "a atividade 
jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado .férias 
coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, fun
cionando, nos dias em que não houver expediente 
forense normal, juizes em plantão permanente”.

As dificuldades decorrentes dos períodos de 
suspensão da atividade forense são notórias. A pre
visão, já  examinada, da residência dos juizes titula
res na respectiva comarca guarda relação com tal 
matéria. Note-se, contudo, que a residência na 
comarca não significa que 0 juiz não possa ausen
tar-se dela em férias, fins de semana e em situações 
em que qualquer outro servidor público poderia sair, 
para exames médicos, visitas à família, casamentos 
de pessoas amigas etc.

Conta-se que, diante da norma do artigo 35 da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, certo advo
gado compareceu, numa ensolarada manhã de do
mingo, no clube frequentado por determinado juiz- 
de direito e apresentou a este, quando saía todo 
molhado de dentro da piscina, uma petição para 
despacho. O bom senso de-ve ter aconselhado o juiz

a não receber a petição, com as mãos molhadas, até 
com risco de destruir a peça processual da parte ou, -  
pelo menos, danificária.

No momento em que a Emenda n. 45/2004 
traz norma tão inovadora, convém mais detida aná
lise do caso, a partir do artigo 35 da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional: "IV - tratar com urbanidade 
as partes, os membros do Ministério Público, os ad
vogados, as testemunhas, os funcionários e auxilia
res da Justiça, e atender aos que o procurarem, a 
qualquer momento, quando se trate de providência 
que reclame e possibilite solução de urgência”.

Comentei, sucintamente, tai dispositivo legal:

Não pode existir animosidade ou descortesia, 
no trato com as partes, advogados, promoto- 
res.de justiça, testemunhas, auxiliares da ju s
tiça, enfim, com 0 público em geral. Afinal, o 
juiz, sendo procurado por qualquer pessoa, a • 
qualquer momento, orientará quanto à pro
vidência qúe a urgência de certas situações, 
felizmente raríssimas, exige, em termos de 
atividade do Poder Judiciário (CRUZ, 2002, 
p.63).

A partir da própria solidariedade humana que 
ditou, por exemplo, os casos em que ninguém pode 
ser citado, segundo 0 artigo 217 do Código de Proces
so Civil (se estiver assistindo a ato de culto religioso; 
por luto até sete dias da morte de parente próximo; 
noivos nos três primeiros dias de bodas; doentes em 
estado grave), passando pelo bom senso, facilmente 
se chegará a critério equilibrado sobre 0 assunto.

Vedadas férias coletivas nos órgãosjurisdicionais 
de segundo grau, toda a legislação infraconstitucional 
e regimentos internos deverão sofrer as alterações daí 
decorrentes.

O plantão permanente será no horário nor
mal de funcionamento do órgão jurisdicional e no 
edifício do fórum -  expediente forense normal. Em 
meu comentário citado, observei que situações ur
gentes que justifiquem, por exemplo, a interrupção 
do sono do magistrado, durante 0 repouso noturno, 
são raríssimas. Como Promotor de Justiça de comar
ca do interior de São Paulo, tendo 0 juiz viajado, fui 
despertado por alguns pais que não se conforma-
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vam com a atuação dos comissários de menores, 
impedindo a presença de adolescentes em baile no- f 
turno de carnaval, conforme instruções recebidas 
antes do feriado. Atendi conrpaciência, orientei, mas 
discordo da necessidade de tal atuação.

A Emenda n. 4 5/20 0 4 também introduziu, no 
artigo 93 da Constituição de 1988, o inciso XIII: "0 
número de juizes na unidade jurisdicional será pro
porcional à efetiva demanda judicial e à respectiva 
população”.

O artigo 97 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional enumera os critérios para a criação, extinção 
e classificação de comarcas, a serem adotados pela 
legislação estadual: além do movimento forense e 
do número de habitantes, que correspondem às ex
pressões efetiva demanda judicial e respectiva popu
lação do novo dispositivo constitucional, incluem-se 
a extensão territorial, 0 número de eleitores e a re
ceita tributária.

Passam, agora, por força, do inciso XIII, ao pri
meiro plano, 0 movimento forense e o número de 
habitantes. Meu comentário já conduzia a tal con
clusão, em particular quanto à inexpressividade da 
mera extensão territorial, mas com população es
cassa (CRUZ, 2002, pp. 137/138).

A Emenda n. 45/2004também acrescentou ao 
artigo 93 da Constituição de 1988 o inciso XIV: "os 
servidores receberão deiegação para a prática de atos 
de administração e atos de mero expediente sem 
caráter decisório”.

Sobre a palavra delegação cabe o mesmo re
paro feito à expressão atribuições delegadas, no co
mentário ao inciso XI. Em artigo sobre a redação do 
artigo 547 do Código de Processo Civil, trazida pela 
Lei n. 10.352, de 26 /12/2001, observei: “A palavra 
delegação deve antes ser entendida como coopera
ção atribuída aos ofícios de justiça de primeiro grau. 
Trata-se da colaboração a ser prestada apenas no 
tocante aos serviços de protocolo.” (CRUZ, 2002, p. 
275). Note-se que o legislador ordinário, quando 
acrescentou 0 § 40 ao artigo 162 do Código de Pro
cesso civil, através da Lei n. 8.952, de 13/12/94, con
seguiu evitar a expressão delegação, inconveniente 
portet significado técnico próprio e inconfundível: 
"os atos meramente ordinatórios, como a juntada e

a vista obrigatória, independem de despacho, de
vendo ser praticados de ofício pelo servidor e revis
tos pelo juiz, quando necessários”. O que o inciso 
XIV do artigo 93 afirma é que os servidores ficam 
incumbidos da prática de atos de administração e 
atos de mero expediente sem caráter decisório. Sa be- 
se que os atos de mero expediente, em geral prati
cados pelo juiz, caracterizam-se por não resolverem 
questão de que possa resultar prejuízo para as par
tes e por sua irrecorribilidade.

Entende-se que a cooperação dos servidores 
da Justiça, praticando tais atos, diminua 0 volume 
de autos aguardando a atuação do juiz.

A Emenda n. 45/2004 ainda introduziu, no 
artigo 93 da Constituição de 1988, o inciso XV: “a 
distribuição de processos será imediata, em todos 
os graus de jurisdição.”

A distribuição de cada processo, decorrente da 
existência de diversos juizes nos diversos graus de juris
dição, se destina “a fixar a competência entre juizes que 
a tenham igual” e a "equilibrar, entre eles, a quantidade 
de trabalho a ser desempenhado (ARACÃO, 1991, p. 419).

A distribuição imediata-indica o ju iz certo para 
o despacho inicial, ainda que se trate de juiz que, 
por impedimento, incompetência absoluta ou ou
tro motivo, não possa prosseguir na direção do pro
cesso, nem no seu julgamento final.

Para a reflexão cabível, convém lembrar que, 
em dezembro de 2004, quando se promulgou a 
Emenda n. 45/2004, extinguindo os Tribunais de 
Alçada, o projeto de lei que 0 Tribunal de Justiça de 
São Paulo enviou à Assembléia Legislativa ainda

[...] indicava a necessidade de criação de 22 
novos cargos de desembargador, mais 836 
cargos de assistentes jurídicos e 28 escreven
tes, com 0 fito de dar imediata vazão dos 
195.475 processos que aguardavam distribui
ção no Tribunal de Justiça e 289.033 nas Casas 
extintas (SOLIMENE, 2005. p. 179).

Distribuição imediata em todos os graus de 
jurisdição significa que, nos tribunais, ao próprio 
relator caberá 0 despacho de qualquer petição inici
al ou de interposição de recurso, no procedimento 
de segundo grau.
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12 Novas vedações aos juizes (artigo 95, parágrafo 
único, incisos iV e V)- ■>

O caputáo artigo 95 da Constituição de 1988 
se dedica às garantias dos ju izes: vitaliciedade 
(inciso I), inamovibilidade (inciso íí) e irredutibilida- 
de de subsídio (inciso ill). Enquanto seu parágrafo 
único enumera as proibições: acumulação de car
gos (inciso í), recebimento de custas etc. (inciso II) e 
exercício de atividade político-partidária (inciso íil).

Porforça da Emenda n. 45/2004, foram acres
centados ao parágrafo único dois incisos:

IV -  receber, a qualquer título ou pretexto, 
auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei; V -  exercer a advo
cacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, 
antes de decorridos três anos do afastamento 
do cargo por aposentadoria ou exoneração.

No caso do novo inciso IV, não se cuida de 
custas ou qualquer participação no processo, já pre
vistas no inciso II do mesmo parágrafo único. Fica 
expressamente vedado ao juiz beneficiar-se de pre
sentes, doações, financiamento de viagens, hospe
dagens gratuitas em balneários, tudo, enfim, que 
outros sujeitos do processo ou as pessoas comuns 
não costumam receber. Isso não inclui meros brin
des, como agendas, calendários e outras lembran
ças que são oferecidas a quaisquer pessoas. Pouco 
importa que o aut.or do presente, da contribuição 
ou ajuda seja pessoa física ou pessoa jurídica, públi
ca ou privada. A propósito, a expressão entidade 
abrange tanto as pessoas jurídicas como entes que, 
por ventura, não adquiram a personalidade jurídica 
formal. Note-se que a suspeição do juiz ocorre, en
tre outros casos, em matéria processual nãp-penal 
comum, quando ele “receber dádivas antes ou de
pois de iniciado 0 processo” (Código de Processo 
Civil, artigo 135, inciso IV, início). A proibição agora 
decorre de norma constitucional e não se refere a 
sujeitos de determinado processo, mas a qualquer 
sujeito que queira fazer contribuições ou dar auxílios 
a qualquer juiz.

O incisoVincluiacham ada quarentena.Teme- 
se que o juiz há pouco aposentado se beneficie do

acesso e do relacionamento formado no juízo ou 
* tribunal de que acaba de afastar-se, por exoneração 

ou aposentadoria. O dispositivo não se refere à de
missão, que corresponde à pena expulsória: “Exo
neração, a rigor, traduz o desligamento voluntário 
do funcionário da relação jurídica que mantém com 
o Estado, sendo a demissão a penalidade adminis
trativa eliminatória daquele que exerce cargo pú
blico” (CRUZ, 2002, p. 28).

Por sua vez, a aposentadoria corresponde à si
tuação do servidor público definitivamente afasta
do do exercício do seu cargo, por invalidez ou como 
prêmio por longo tempo de serviço prestado, e que 
continua a receber seus vencimentos integrais ou 
reduzidos, conforme o caso. O artigo 93, inciso VI, 
da Constituição de 1988, tratando de tais hipóteses 
estabelece: “a aposentadoria com proventos inte
grais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos 
de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após 
cinco anos de exercício na judicatura". Aí, trata-se de 
direito do magistrado. A aposentadoria por interesse 
público também será definitiva e com direito ao re- 

. cebimento dos vencimentos, que poderão, conforme 
a legislação infraconstitucional, ser proporcionais ao 
tempo de serviço (CRUZ, 2002, p. 54). '.

Não distinguindo a norma constitucional, a 
. qualquer modalidade de aposentadoria ela se aplica. 

Só após três anos deiâ ou da exoneração do juiz, este 
poderá, obviamente contando registro na OAB, ad
vogar no juízo ou tribunal de que se afastou. Se eie 
exerceu suas atividades em mais de um juízo ou tri
bunal, os três anos se contarão de cada afastamento. 
O que se pretende é evitar que, no período de três 
anos, 0 juiz advogue onde exercera a jurisdição.

13 D estinação das custas e em olum entos 
(artigo 98, § 2 0; obs. o antigo parágrafo 
único tornou-se § i ° )

A Emenda n. 22 de 18/3/99 acrescentara ao ar
tigo 98 da Constituição de 1988, parágrafo único, 
prevendo que lei federal disporia “sobre a criação 
dejuizados especiais no âmbito da Justiça Federal” 
(0 que ocorrería com a aprovação da Lei n. 10.259 de 
12/7/2001).

A Emenda n. 45/2005 transformou tal parágra
fo único em § i °  e acrescentou, ao mesmo artigo 98 da
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Constituição de 1988,0 § 2°: "as custas e emolumentos 
serão destinados exclusivamente ao custeio dos servi
ços afetos às atividades específicas da Justiça”.

Sugeri a seguinte conceifuaçâo:

"Cusfassãoaquelas despesas processuais men
cionadas no artigo 20, § 20, do CPC, contadas 
conforme os regimentos próprios” (Celso A.' 
Barbi). £mo/umentoscorrespondem à remune
ração recebida por ato de ofício de certos auxi
liares da justiça (cf. a rtigo 585, inciso V, do CPC) 
(CRUZ, 2002, p. 65).

A nova regra constitucional exige mais detido 
exame de tais noções. Afinal, em outro trecho da sua 
obra, 0 autor citado conceitua: “Custas são a forma de 
remunerarão to.tai ou parcial dos funcionários da jus
tiça, reguladas em lei própria, geralmente denomina
da Regimento de Custas” (BARBI,1993, p. 131).

Posteriormente ao meu texto, há pouco cita-’ 
do, outro conceito surgiu:

Custas são o preço decorrente da prestação da 
atividade jurisdicional, desenvolvida peló Es- 
tado-juiz através de suas serventias e cartóri
os. Emolumentos são os preços dos serviços 
praticados pelos serventuários de cartório ou 
serventias não oficializadas, remunerados 
pelo valor dos serviços desenvolvidos e não 
peíos cofres públicos. Despesas, em sentido 
restrito, são a remuneração de terceiras pes
soas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, 
no desenvolvimento da atividade do Estado- 
ju iz  (M inistra ELIANA CALMON. “V o to ”. 
NEGRÃO; GOUVÉA, 2008, nota n. nb ao arti
go 20 do CPC).

Com a norma do § 20 do artigo 98 da Consti
tuição de 1988, decorrente da Emenda n. 45/2004, 
fica totalmente superada qualquer noção de custas 
ou emolumentos como algo que se paga a serven
tuários ou terceiros. Fica revogado, em parte, 0 arti
go 585, inciso V, do Código de Processo Civil, que 
serviu de subsídio para 0 meu conceito de emolu
mentos: “Art. 585. São títulos executiyos extrajudi
ciais: [...] V -  0 crédito do serventuário de justiça, de

perito, de intérprete, ou detradutor, quando as cus
tas, emolumentos ou honorários forem aprovados 
por decisão judicial”. Subsistem apenas os honorá
rios do perito, sem qualquer relação com 0 novo dis
positivo constitucional.

14 O prazo de encam inham ento das propostas 
orçam entárias e as consequências do seu 
descum prím ento (artigo 99, §§ 30 a 50)

O artigo 99 da Constituição de 1988 trata de 
assegurar ao Poder Judiciário “autonomia adm inis
trativa e financeira”. A autonomia administrativa, já 
satisfatória no direito anterior, encontra-se estru
turada nos artigos 93 e 96, com ênfase para oaspec- 
to já lembrado, do artigo 96, inciso I, c.

Mas, no aspecto financeiro:

[...] a autonomia doJudiciário nãoera conveni
entemente garantida pelo direito anterior. Ora, 
essa autonomia é essencial à independência 
desse poder. Daí as normas adiante postas, que, 
se não asseguram de modo cabal essa inde
pendência, representam um grande passo nes
se sentido (FERREIRA FILHO, 1992, p. 212).

A Emenda n. 45/2004 acrescentou três pará
grafos ao artigo 99 da Constituição de 1988:

§ 3o Se os órgãos referidos no § 2° não enca
minharem as respectivas propostas orçamen
tárias dentro do prazo estabelecido na lei de 
diretrizes orçamentárias, 0 Poder Executivo 
considerará, para fins de consolidação da pro
posta orçamentária anual, os valores aprova
dos na lei orçamentária vigente, ajustados de 
acordo com os limites estipulados na forma 
do § i °  deste artigo. § 40 Se as propostas or
çamentárias de que trata este artigo forem 
encaminhadas em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § i°, o Poder Executi
vo procederá aos ajustes necessários para fins 
de consolidação da proposta orçamentária 

- anual. § 5° Durante a execução orçamentária 
do exercício, não poderá haver a realização 
de despesas ou a assunção de obrigações que 
extrapolem os limites estabelecidos na lei de



diretrizes orçamentárias, exceto se previa
mente autorizadas, mediante a abertura de 
créditos suplementares ou especiais.

Os órgãos mencionados no § 2o são, no âmbi
to da União, os Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação 
dos respectivos tribunais; no âmbito dos Estados e 
no do Distrito Federal e Territórios, os Presidentes 
dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos res- 

• pectivos tribunais. Se tais órgãos não apresentarem 
as respectivas propostas orçamentárias no prazo fi
xado pela lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo levará em consideração os valores apro
vados pela lei orçamentária vigente, para o fim de 
consolidação da proposta orçamentária anual.

O Poder Executivo poderá fazer os ajustes ca
bíveis, se as propostas orçamentárias de que trata 
esse artigo não forem apresentadas de acordo com 
os limites constantes do § 1o.

Durante a execução orçamentária de cada exer
cício, nenhuma despesa será feita, assim como ne
nhuma obrigação será assumida, se excederem os 
limites fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, 
salvo prévia autorização, através da abertura de cré
ditos suplementares ou especiais.

A competência do Supremo Tribunal Federal 
(artigo 102, I, alínea h, revogada, com acrésci
mo da alínea r e da alínea d ao inciso III; nova 
redação do § 2o e o acréscimo do § 30)

0  artigo 102 da Constituição de 1988 enumera 
as matérias de competência do Supremo Tribunal 
Federal. No inciso I, encontram-se as ações autôno
mas da competência originária do STF. No inciso II, 
os casos de recurso ordinário. No inciso III, as hipó
teses de recurso extraordinário.

A Emenda.n. 45/2004 revogou a alínea h do 
inciso I, do artigo 102: "a homologação das sentenças 
estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas 
rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimen
to interno a seu Presidente”. Tal matéria, por força 
da mesma Emenda n. 45/2004, passou a integrar os 
casos de competência originária do Superior Tribu
nal de Justiça (artigo 105, inciso I, alínea /). O co
mentário será feito, portanto, adiante.
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A Emenda n. 45/2004 acrescentou ao inciso I 
do artigo 102 da Constituição de 1988, a alínea r: "as 
ações contra 0 Conselho Nacional de Justiça e con
tra 0 Conselho Nacional do Ministério Público".

Dada a magnitude desses dois órgãos e a rele
vância da sua atuação, só mesmo 0 Supremo Tribunal 

. Federal poderia incumbir-se do processo e julgam en
to das ações propostas em relação a ambos.

A Emenda n. 45/2004 acrescentou ao inciso 
lli do artigo 102 da Constituição de 1988 mais uma 
alínea: "d) julgar válida lei local contestada em face 
de lei federal”.

Não se ignora que 0 legislador constituinte 
de 1988 pretendeu atribuir ao Supremo Tribunal 
Federal, em princípio, só ã matéria constitucional, 
reservando ao Superior Tribunal de Justiça a chama-' 
da matéria infraconstitucional comum (excluídas a 
eleitoral, a trabalhista e a penal militar}. No tocante 
ao recurso especial, porém, o inciso III do artigo 105 
da Constituição de 1988 incluía a seguinte alínea: 
“b) julgar válida lei ou ato de governo local contes
tado em face de lei federal”.

’ Logo se percebeu que, no tocante à lei local (es
tadual ou municipal), sua contestação será em face 
da Constituição Federal, de onde as unidades federa-: 
tivas retiram sua autonomia para legislar (CRUZ, 1994, 
p. 45). Talvez a suposta hierarquia entre as leis ordi
nárias locais e asfederaistenha prevalecido. Dequai- 
quer modo, a inclusão da alínea d em  exame, pela 
Emenda n. 45/2004, merece aplauso.

A Emenda Constitucional n. 3, de 17/3/93, acres
centara § 2° ao artigo 102 da Constituição de 1988:

As decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações de- 
claratórias de constitucionalidadede lei ou ato 
normativo federal, produzirão eficácia contra 
todos, e efeito vincuíante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo.

A Emenda n. 45/2004 alterou tal dispositivo:

§ 2o As decisões definitivas de mérito, profe
ridas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações

(198). jan./jun. 2008_______________________ 2 1720 Anos da Constituição Federal do Brasil / 20™ Anniversary o f the Constitution

declaratórias de constitucionalidade produzi
rão eficácia contra todos e efeito vincuíante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e muni
cipal.

Já se adotava, portanto, 0 chamado efeito vin- 
culante nas ações diretas de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal e ações declaratórias 
de constitucionalidade de lei ou ato normativo fe
deral (a que se refere o artigo 102, inciso I, alínea a, da 
Constituição de 1988, com a redação resultante da 
Emenda Constitucional n. 3, de 17/3/93). Eficácia cons
titui efeito de qualquer ato de natureza pública e se 

• manifesta em relação a todos, como o § 20 insiste 
em destacar. Já 0 efeito vincuíante se restringe aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administra
ção pública direta e indireta de todos os níveis da 
Federação.

A Emenda n. 45/2004 ainda criou novo pará
grafo no artigo 102 da Constituição de 1988:

§ 3o No recurso extraordinário o recorrente 
deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, 
nos termos da lei, afim  de que o Tribunal exa
mine a admissão do recurso, somente poden
do recusá-lo pela manifestação de dois terços 
de seus membros.

A antiga argüição de relevância está de volta. 
Antes da Constituição de 1988, sem a criação do Su- 
periorTribunal deJustiça, sem 0 recurso especial da 
sua competência, para assegurar 0 prestígio do direi

t o  federal, na chamada matéria infraconstitucional 
comum (oque exclui a matéria eleitoral, a trabalhista 
e a penal militar), com a possibilidade de 0 Supremo 
Tribunal Federal estabelecer normas processuaisem 
seu regimento interno e ainda não proibido 0 se
gredo das decisões judiciais (salvo as exceções já 
mencionadas de preservação da tutela da intimidade 
e certos casos de interesse público), houve sucessivas 
tentativas de contenção do exagero da interposição 
dos recursos extraordinários. As súmulas, de início, 
tentariam servir de desestimulo, mas como critério

apenas indicativo do êxito ou fracasso do recurso. 
Através de regras regimentais de natureza processual, 
o STF restringiu o pronto deferimento dos recursos 
extraordinários a três tipos de matérias: a) ofensa à 
Constituição Federai; b) ofensa a súmula do STF; c) 
casos escolhidos pelas normas regimentais, com 
crescente restrição. Fora daí, impunha-se a argüição 
de relevância da questão federal discutida. 0  crité
rio mais seguro, mas nãoo único, consistia na reper
cussão do julgamento do caso concreto em outros 
julgamentos. 0  julgamento da argüição era secreto 
e sem fundamentação, pelo STF.

Obviamente a Constituição de 1988 não per
mite completo retorno ao passado (CRUZ, 1994, p. 
46 e nota 6). Se a finalidade principal dos recursos 
extraordinário e especial consiste na afirmação do 
prestígio do ordenamento jurídico federal, aquele 
no aspecto constitucional, este, no infraconstitucio
nal comum, já referido, não se deve esquecer a visão 
do consumidor ou usuário do serviço da Justiça. Di
ante do amplo sistema recursal brasileiro e da sua 
vasta utilização, explica-se a tentativa de contenção 
dos recursos extraordinários.

Mas agora a argüição da relevância das ques
tões constitucionais discutidas no caso, ou seja, a 
demonstração da repercussão geral de tais questões, 
como requisito para admissão do recurso extraordi
nário, conta algumas exigências: a) será regulada 
por lei, e não mais pornormas regimentais: b) só 
por dois terços dos seus membros 0 Tribunal pode
rá recusar o recurso; c) 0 julgamento não poderá ser 
secreto; d) a decisão deverá serfundamentada.

16 Legitimidade para propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaraíória de 
constitucionalidade (artigo 103, incisos IV e V 
e revogação do § 40)

Os incisos IV e Vdo artigoi03 da Constituição 
de 1988, por força da Emenda n. 45/2004, passam a 
contar nova,redação, tornando explícita a legitimida
de para propositura de ação para controle de constitu
cionalidade: “Art. 103. Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de cons
titucionalidade: [...] I V -A  Mesa de Assembléia Legis
lativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V 
-  o Governador de Estado ou do Distrito Federal”.
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Sabe-se que o interesse processual poderá li- 
mitar-se ao estabelecimento da certeza sobre a exis
tência ou inexistência de relação jurídica (artigo 40, 
inciso I, do Código de Processo Civil). Também se 
sabe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder 
judiciário lesão ou ameaça a direito” (artigo 5°, inciso 
XXXV, da Constituição de 1988).

A Constituição de 1988 só previu, inicialm en
te, a ação direta de inconstitucionalidade:

Podem propor a ação de inconstitucionalida
de: 1 -  o Presidente da República; II -  a Mesa 
do Senado Federal; I I I -a  Mesa da Câmara dos 
Deputados; -  IV -  a Mesa da Assembléia Le
gislativa; V  -  0 Governador de Estado; VI -  0 

. Procurador-Geral da República; Vil -  0 Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil; VIII -  partido político com representação 
no Congresso Nacional; IX-confederação sin
dical ou entidade de classe de âmbito nacio
nal.

Passando a constar, no caput do artigo 103, 
também a ação dedaratória de constitudonalidade, 
0 § 4o, que restringia os legitimados para propô-la, 
perde 0 seu sentido e deixa de integrar o texto cons
titucional: agora todos os legitimados para a ação 
de inconstitucionalidade são também legitimados 
para á dedaratória de constitudonalidade.

Mas os incisos IV e V do artigo 103 da Constituição 
de 1988 passam a incluir, respectiva mente, com a reda
ção da Emenda 0.45/2004, a Mesa da Câmara Legislativa 
do Distrito Federale 0 Governador do Distrito Federal.

17 M aio ria  ab so luta do Senado Federal para 
aprovação de M in istro  do STj (artigo 104, 
parágrafo  único)

A Emenda n. 45/2004, no tocante ao parágra
fo único do artigo 104 da Constituição de 1988, lim i
tou-se a exigir certo quorum:

Art. 104. [...] Parágrafo único. Os Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça serão nomeados 
pelo Presidente da República, dentre brasilei
ros com mais de trinta e cinco e menos de ses
senta e cinco anos, de notável saber jurídico e-

reputação ilibada, depois de aprovada a esco
lha pela maioria absoluta do Senado Federal, 
sendo: [...]

Exigindo a aprovação dos Ministros do STJ pela 
maioria absoluta do Senado Federal, a Emenda n. 
45/2004 atribui a tais órgãos do Poder Judiciário o 
mesmo tratamento concedido aos Ministros do Su- 
premoTribunal Federai (artigo 101, parágrafo único, 
da Constituição de 1988).

18 Com petência do Superior Tribunal de Ju sti
ça, a Escola Nacional de Formação e Aper
feiçoam ento de M agistrados e 0 Conselho 
da Justiça Federal (artigo 105, I, i; III, b; pa
rágrafo único, I e II)

O acréscimo da alínea / ao inciso I do artigo 
105 da Constituição de 1988, pela Emenda 0 .10 5 / 
2004, guarda relação com a revogação da alínea h 
do artigo 102 da mesma Constituição, como ficou 
constando no comentáriocespectivo acima.

Mas atenção com a redação da nova alínea do 
artigo 105; "/) a homologação de sentenças estran
geiras e a concessão de exequaturàs cartas rogatórias”. 
Ficou faltando 0 trecho finai da revogada alínea h do 
inciso 1 do artigo 102 da Constituição de 1988: que po
dem ser conferidas peio regimento interno a seu Presi
dente". Mero descuido? Ninguém pode alegar isso em 
reforma constitucional, princípalmente com supres
são de texto. Saliente-se que a reforma inclui, por exem
plo, a alteração do quomm da votação para aprovação 
dos Ministros do STJ, para que seja a mesma maioria' 
absoluta prevista para os Ministros do STF, de modo 
algum se admite aqui a interpretaçãotolerável apenas 
para 0 dispositivo revogado.

A propósito, até se fala em certa interpreta
ção.retrospectiva, consistente em:

[...] certa tendência a interpretar 0 texto novo 
de maneira que ele fique tão parecido quanto 
possível com o antigo. Põe-se ênfase nas se
melhanças, corre-se um véu sobre as diferen
ças e conclui-se que, à luz daquelas e a despei
to destas, a disciplina da matéria, afinal de 
contas mudou pouco se é que na verdade mu
dou (MOREIRA, p. 152).
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Sob a vigência do CPC de 1939, a nossa melhor 
doutrina já possuía nítida visão sobre tal questão: 
“juiz da segunda instância não é 0 membro do Tri
bunal, mas 0 Tribunal. Não é um juiz singular, mas 
coletivo. O juiz não é 0 desembargador, mas 0 colé
gio” (COSTA, 1953, p. 30). Criticando certa legislação 
processual da chamada reforma do Código de Pro
cesso Civil, salientei:

Não devemos esquecer que, quando o legisla-, 
dor constituinte de 1988 admitiu decisão de 
juiz único nos tribunais, tratou de fazê-lo de 
modo expresso, como se verifica no artigo 102, 
inciso I, h, que atribui ao STF competência para 
processarejulgar, originariamente, "a homo
logação das sentenças estrangeiras e a con
cessão do exequaturàs cartas rogatórias, que 
podem ser conferidas pelo regimento interno 
a seu Presidente” (CRUZ, 1994, p. 48 e 49).

A nova redação da alínea b do inciso III do ar
tigo 105 da Constituição de 1988 guarda relação com 
a nova redação da alínea d do inciso III do artigo 102 
da mesma Carta Magna, como constou no comentá
rio deste: “b) julgar válido ato de governo local con
testado em face de lei federal”.

Só constitui matéria de recurso especial para 0 
Superior Tribunal de Justiça, agora, na hipótese da 
alínea b, a questão federal consistente em impugna
ção de decisão que tenha julgado válido ato de go
verno local em face de-lei federal. Se 0 debate não 
permanecer em tal nível infraconstitucional, a com
petência será do Supremo Tribunal Federal, através 
do recurso extraordinário, na hipótese do artigo 102, 
inciso III, alínea d ou outra, conforme 0 caso concreto.

O parágrafo único do artigo 106 da Constituição 
de 1988 era mais simples: “Funcionará junto ao Su- 
periorTribunal deJustiça oConselhodaJustiça Fede
ral, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus”.

■ Em virtude da Emenda n. 45/2004, tal dispo
sitivo passou a ter 0 seguinte texto:

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Supe
rior Tribunal de Justiça: I -  a Escola Nacional

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra
dos, cabendo-lhe, dentre outras funções, re
gulamentar os cursos oficiais para 0 ingresso 
e promoção na carreira; l i - o  Conselho da Jus
tiça Federal, cabendo-lhe exercer, ria forma da 
lei, a supervisão administrativa e orçamentá
ria da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, como órgão central do sistema e com 
poderes correicionais, cujas decisões terão ca
ráter vinculante.

Caberá ao Superior Tribunal de Justiça esta
belecer a estrutura da instituição de ensino jurídico 
para formar e aperfeiçoar os juizes federais. Entre as 
atribuições de tal instituição se inclui a regulamen
tação dos cursos oficiais para 0 ingresso e promo
ção na carreira.

Sobre a matéria do inciso II; dispõe a Lei n. 
8.472, de 14.10.92, cujo artigo 30 estabelece:

O Conselho da Justiça Federal será integrado 
pelo Presidente, Vice-Presidente e três M inis
tros do Superior Tribunal de Justiça, eleitos 
por dois anos, e pelos Presidentes dos cinco 
Tribunais Regionais Federais, que serão subs
tituídos nas suasfaltas e impedimentos pelos 
respectivos vicè-presidentes.

Inovação se verifica em ter-se tornado 0 Conse
lho da Justiça Federal 0 órgão central do sistema, com 
poderes disciplinares, caracterizando-se suas decisões 
pelo caráter vinculante. Uma das grandes novidades 
da Emenda n. 45/2004 reside na atribuição de efeito 
vinculante a certas decisões, como as decisões sobre 
matéria disciplinar do Conselho da Justiça Federal.

Mostra-se oportuno lembrar “a natureza jurts- 
dicional inegável do processo administrativo disci
plinar, cujos efeitos são imutáveis, enquanto houver 
espaço impenetrável ao controle do Poder Judiciá
rio” (CRUZ, 1996, p. 381 e 382).

19 Os Tribunais Regionais Federais, a justiça it i
nerante e as câmaras regionais (artigo 107, §§ 
2o e 3o, sendo o i °  0 antigo parágrafo único) 

O artigo 107 da Constituição de 1988 sofreu 
alteração em seu parágrafo único, transformado em
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§ i °  pela Emenda n. 45/2004, que lhe acrescentou 
mais dois parágrafos: "§ i-° A lei disciplinará a remo
ção ou a permuta de juizes dos Tribunais Regionais 
Federais e determinará sua jurisdição e sede”.

Nunca é demais lembrar que remoção corres
ponde à transferênçja ou deslocação do juiz, no pla
no horizontal, distinguindo-sè da sua promoção, que 
traduz sua elevação a cargo superior da carreira, 
portanto, no plano vertical. Permuta corresponde a 
modalidade de remoção, com dupla e recíproca 
transferência do ju iz para cargo no mesmo plano 
horizontal. O dispositivo comentado não se refere a 
outra modalidade de remoção, como a remoção 
compulsória, espécie de pena disciplinar (Lei Orgâ
nica da Magistratura Nacional, artigo 42, inciso 111).

Seja a remoção de um juiz, seja a remoção por 
permuta, no caso de dois juizes, seu consentimento 
expresso é indispensável, para preservação da ga
rantia constitucional da inamovibilidade.

O § 2o traz louvável inovação: "Os Tribunais 
Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, 
com a realização de audiências e demais funções da 
atividade jurisdicional nos limites territoriais da res
pectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários”.

A Justiça Federal de primeira instância, que, 
após a Constituição de 1946, só passaria ã existir com 
a Lei n. 5.010, de 30/5/66, apenas nas Capitais, chega 
agora ainda mais perto do destinatário do serviço 
público que ela presta. A justiça itinerante correspon
de ao órgão jurisdicional que se desloca no espaço 
em que exerce a jurisdição, para atendimento local. A 
experiência do passado e de outros países indica a 
razão de tai prática: a comodidade do destinatário 
ou, em expressão mais comum dos nossos dias, cot7- 
sumidor do serviço da Justiça, de um lado, e a redu
ção do custo da prestação do mesmo serviço, em 
localidades de escasso movimento forense.

O exame de alguns conceitos de audiência 
permite defini-la como o ato processual público, 
solene, complexo, presidido pelo juiz, destinado à 
instrução, discussão e decisão da causa.4 Se algumas

4 Cf. meu artigo "A audiência após a reforma doCPC" (1998, p. 327 
e 328).

restrições cabem a tal noção (por exemplo, os casos 
excepcionais de segredo de justiça, com audiência a 
portas fechadas), fica claro que a justiça itinerante 
realizará todos os atos, incluída a audiência, que é o 
mais complexo deles. Embora, até por sua própria 
natureza não permanente, a justiça itinerante deva 
utilizar equipamentos públicos e comunitários, não 
se dispensa a comunicação exata do local do exercí
cio das suas atividades, que até pode não ser sem
pre 0 mesmo. Não se menciona a colaboração de 
servidores públicos ou particulares, aplicando-se, ai, 
as normas gerais.

. O § 3o tambémencerra progresso em termos 
de acesso à Justiça: "Os Tribunais Regionais Fede
rais poderão fu ncio nar descentralizadam ente, 
constituindo Câmaras regionais-, a fim  de assegu
rar 0 pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 
todas as fases do processo”. 1

As câmaras se incluem entre os chamados ór
gãos fracionários de cada Tribunal (CRUZ, 2002, p. 
34). Se até para exercer a sua competência, como fi
cou visto, os colegiados mais numerosos podem 
adotar 0 órgão especial reduzido (cf. comentário ao 
artigo 93, inciso XI da Constituição Federai, acima), 
com mais razão ainda cabe sua divisão em câmaras, 
grupos etc., para 0 exercício das suas atividades ju - 
risdicionais mais comuns. As câmaras constituem 
os órgãos fracionários mais comuns, pelo volume 
das matérias de sua competência (recursos, ações 
autônomas em geral). Pois tais partes dos Tribunais 
Regionais Federais poderãofuncionarde modo des
centralizado por regiões.

Note-se que isso não se limitará a esta ou aque
la fase do procedimento, mas, para propiciar o maior 
acesso do jurisdicionado à Justiça, em todas as fases 
do procedimento, obviamente perante a câmara.

20 Competência da Justiça Federal para as cau
sas relativas a direitos humanos e o incidente 
de deslocámento de competência para a Jus
tiça Federal (artigo 109, V -A  e o § 50)

O art. 109 da Constituição de 1988 apresenta 
grande importância no esquema de distribuição de 
competência entre os vários órgãos do nosso Poder 
Judiciário. A'primeira operação, logicamente suben
tendida na prática, consiste no exame da competência

2 2  I20 Anos da Constituição Federal do Brasil / 20™ Anniversary o f the Constitution

do Supremo Tribunal Federal, a que já se fez referên
cia: a) competência originária (meios autônomos de 
impugnação); b) recurso ordinário; c) recurso extra
ordinário, quando a afirmação do prestígio da ordem 
jurídica se alegue no piano constitucional federai. No 
plano infraconstitucional, aparecem as Justiças cò- 
mum e especiais. A estas correspondem as matérias 
atribuídas aos órgãos judiciários eleitorais, do tra
balho e penais militares.

Fora daí, está 0 vasto campo penal e não-pe- 
nal (civil,-comercial, administrativo etc.) relativo à 
Justiça comum. A matéria da Justiça Federal, abran- 

’■ gida portal Justiça, acha-se pormenorizada na Cons
tituição, uma vez que todo o residual, que se pode
ría imaginar como a vasta base de uma pirâmide, 
integra a competência da Justiça comum dos Esta
dos e do Distrito Federai e Territórios.

A Emenda n. 45/2004 acrescentou ao artigo 
109 da Constituição de 1988 0 inciso V-A: “as causas 
relativas a direitos humanos a que se refere 0 § 5° 
deste artigo”. Quer dizer, as causas aí mencionadas, 
não pertencerão à competência da Justiça comum 
dos Estados, do Distrito Federai e Territórios pela 
expressa reserva para a Justiça Federal comum (tam- 
bérn sãofederais, como se sabe, as Justiças especiais, 
já referidas).

Ouanto ao § 50 do artigo 109 da Constituição 
Federal, introduzido pela Emenda n. 45/2004, seu 
teor é 0 seguinte:

Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento 
de obrigações decorrentes de tratados inter
nacionais de direitos humanos dos quais-0 
Brasil seja parte, poderá suscitar perante 0 Su
perior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslo
camento de competência para a Justiça Fede
ral.

Tem-se observado, em termos comparativos, que:

[...] por sua natureza, os direitos humanos ex- 
tinguem a distinçãotradicional entrea ordem 
interna e a ordem internacional. Trata-se, en

tão, de não as considerar nem sob 0 ângulo da 
soberania absoluta nem sob aquele da inge
rência política. Mas, pelo contrário, é preciso 
compreender que os direitos do homem im
plicam a colaboração e a.coordenação dos Es- 

4 tados e dos organism os in te rn a c io n a is” 
(BOUTOS-GALLI In: TRINDADE, ob. e loc. cit., e 
CRUZ, “50 anos”, cit., p. 26)

Note-se que não se prevê 0 incidente de des
locamento de competência da Justiça comum dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, senão 
quando grave a violação de direitos humanos. E, 
mesmo nesse caso, 0 Procurador-Geral da Repúbli
ca só suscitará 0 deslocamento da competência para 
a Justiça Federai, através do procedimento próprio, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, para assegu
rar o cum primento de obrigações resu Itantes de tra
tados internacionais de direitos humanos de que 0 
Brasil seja signatário. A iniciativa do Procurador- 
Geral poderá ocorrer em qualquer fase do inquérito 
ou do procedimento em juízo.

21 C riação  de v a ra s da Justiça do Trabalho , 
com petência desta e os T rib u n a is  R eg io 
nais Federais (os §§ do artigo 111 revoga
dos; artigo s 112, 114 e 115)

O artigo 111 da Constituição de 1988, que dis
põe sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, já  fora 
alterado por força da Emenda Constitucional n. 24, 
de 9/12/1999. Agora, em virtude da Emenda n. 45/ 
2004, ele sofreu novas alterações: seus três §§ fo
ram revogados e sua matéria passou a constituir 0 
teor do novo artigo 111-A, de qüe tratarei somente 
-no tópico seguinte, para preservara técnica legisla
tiva da reforma constitucional referida.

Restou, portanto, do artigo 111 da Constitui
ção de 1988, somente seu caput com três incisos: 
“São órgãos da Justiça do Trabalho: i -  o Tribunal 
Superior do Trabalho; II -  os Tribunais Regionais do 
Trabalho; III -  Juizes do Trabalho”.

O artigo 112 da Constituição de 1988 já fora alte
rado pelâ Emenda n. 24, de 9/12/99: "Haverá pelo me
nos um Tribunal Regional doTrabaiho em cada Estado 
e no Distrito Federal, e a lei instituirá Varas do Traba
lho, podendo, nas comarcas onde não forem instituí
das, atribuir sua jurisdição aos juizes de direito”.



Com a Emenda n. 45/2004, seu texto ficou 
assim: "A iei criará varas da Justiça do Trabalho, po
dendo, nas comarcas não abrangidas por sua ju ris
dição, atribuí-la aos juizes de direito, com recurso 
para 0 respectivo Tribunal Regional do Trabalho”.

Nota-se analogia entre esse dispositivo e os 
dos §§ 3o e 4o, do artigo 109 da Constituição de 1988, 
que estabelecem:

§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça 
estadual, no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários, as causas em que forem par
te instituição de previdência social e segura
do, sempre que a comarca não seja sede de 
vara dojuízo federal, e, se verificada essa con
dição, a lei poderá permitir que outras causas 
sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual. § 40 Na hipótese do parágra
fo anterior, o recurso cabível será sempre para 
o Tribunal Regional Federal na área de juris
dição do juiz de primeiro grau.

Portanto se no âmbito da Justiça comum, a 
competência excepcional da justiça estadual em pri
meira instância ou no primeiro grau de jurisdição 
não afasta, no segundo grau, a competência do Tri
bunal Regional Federal, com igual razão, a norma 
constitucional exige que, também nos casos excep
cionais de competência da justiça estadual, em ma
téria trabalhista, o recurso cabível se interponha para 
0 Tribunal Regional do Trabalho respectivo.

Em ambos os casos, a competência da justiça 
estadual decorre sempre da inconveniência da cria
ção de varas federais em comarcas de menor vulto,

O artigo 114 da Constituição de 1988 dispunha:

Compete à Justiça do Trabalho conciliar e ju l
gar os dissídios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito público externo e da admi
nistração pública direta e indireta dos Muni
cípios, do Distrito Federal, dos Estados e da 
União, e, na forma da lei, outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, bem como 
os litígios que tenham origem no cumprimen
to de suas próprias sentenças, inclusive coleti-
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vas. § i °  Frustrada a negociação coletiva, as par
tes poderão eleger árbitros. § 20 Recusando-se 
qualquer das partes à negociação ou à arbitra
gem, éfacultada aos respectivos sindicatos ajui
zar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Tra
balho estabelecer normas e condições, respei- 

' tadas as disposições convencionais e legais mí
nimas de proteção aotrabalho. § 30 Compete a in -. 
da à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as 
contribuições sociais previstas no art 195,-1, a>e 
e seus acréscimos legais, decorrentes das senten
ças que proferir.

Esse parágrafo foi acrescentado pela Emenda 
Constitucional n. 20, de 15/12/98.

A Emenda n. 45/2004 introduziu diversas al
terações nesse dispositivo:

Art. 114. Compete ã Justiça do Trabalho proces
sar e julgar: I -  as ações oriundas da relação de 
trabalho, abrangidos os entes de direito públi
co externo e da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios; II -a s  ações que envol
vam exercício do direito de greve; III -  as ações 

‘ sobre representação sindical, entre sindicatos, 
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sin
dicatos e empregadores; IV -  os mandados de 
segurança, habeas corpuse habeasdata, quan
do 0 ato questionado envolver matéria sujeita 
à sua jurisdição; V -o s  conflitos de competên
cia entre órgãos com jurisdiçãotrabalhista, res
salvado 0 disposto no art. 10 2,1, o; V I -a s  ações 
de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho; VII -  as 
ações relativas às penalidades administrati
vas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho; VIII — 
a execução, de ofício, das contribuições sociais 
previstas no art. 195,1, a, e li, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que profe
rir; IX -  outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho, na forma da lei. § i ° ....§
2o Recusando-se quaisquer das partes à nego
ciação coletiva ou à arbitragem, é facultado 
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio
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coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir 0 conflito; respei
tadas as disposições mínimas legais de prote
ção aotrabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. § 30 Em caso de greve em ativi
dade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, 0 Ministério Público do Tra
balho poderá ajuizar dissídio coletivo, compe
tindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

O exame dos §§ 30 e 40 do artigo 109 da Cons
tituição de 1988, a propósito do artigo 112 da Consti
tuição de 1988, mostrou a competência da Justiça 
Federal comum para ações entre instituição de pre
vidência social e segurado. O inciso I do artigo 109 
da Constituição de 1988 dispõe:

Aos juizes federais compete processar e ju l
gar: I -  as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federai forem 
interessadas na condição de autoras, rés, as
sistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Jus
tiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

As ações sobre acidentes do trabalho, portan
to, nem são da Justiça do Trabalho, nem da Justiça 
Federal comum, integrando, em consequência, a Jus
tiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Existe ponto de vista que admite a competên- ‘ 
cia da Justiça do Trabalho em matéria de acidente do 
trabalho, apesar do teor do artigo 109, inciso I, da 
Constituição da República (PORTO, 2005. p. 380 e 381).

Sem razão, porém, pois a ação do acidentado 
ou seus dependentes, nos casos previdenciários, já 
seria da competência da Justiça Federal, por ser ré 
autarquia federai. Logo, o que 0 legislador constitu
inte de 1988 e 0 revisional de 2004 pretendem é 
mesmo evitar a complexidade da discussão da culpa 
no âmbito trabalhista. Não se ignora que, em matéria 
de atovilícito, muitas vezes a culpa é do empregado 
envolvido. Ora, em face do empregadore até de ter
ceiros, nos casos de culpa mais frequentes, que são 
os acidentes automobilísticos, a Justiça comum es
tadual ou do Distrito Federal e Territórios se mostra 
mais adequada. A propósito, destaco trecho de pa

recer da minha autoria, publicado juntamente com 
o acórdão do 10 Tribunal de Alçada Civil de São Pau
lo que 0 acolheu:

Aspecto de particular interesse decorre, a in 
da, da condição de empregado, do motorista, 
em relação à autora apte. Esta chega a afirmar 
que, como empregado, 0 motorista respon
dería por mera culpa em relação à sua empre- 
gadora... Data vertia, prevalecendo a teoria do 
risco, em tal matéria, o empregado só respon- 

, ■ de por dolo, que também constitui única hi
pótese em que a incapacidade acidentária não 
é indenizável pelo seguro social. A ordem ju rí
dica, afinal de contas, é uma só. Como concili
ar-se a proibição de desconto, da remuneração 
do empregado, de danos por ele causados ao 
empregador (salvo cláusula contratual expres
sa ou-dolo -  artigo 462, § 10, da C. L. T.), com a 
pretensão da apte.? O mesmo raciocínio vale 
em matéria acidentária, cabendo indenização 
mesmo havendo culpa do obreiro (cf: NASCI
MENTO, 1978, págs. 43/46). Outro entendi
mento, em última análise, correspondería à 
inversão da teoria do risco, em vez de ser do 
empresário, no caso em debate, o risco passa- 
ria a ser do empregado.5

■ Aceitável parece a proposta doutrinária que 
considera a Justiça do Trabalho competente para 
decidir “litígios entre empregados e empregadores 
e, desde que autorizada por lei infraconstitucional, 
outros tipos de relações de trabalho” (NASCIMEN
TO, 1993. p. 101).

Enquanto 0 artigo i °  da Consolidação das Leis 
do Trabalho se refere às “relações individuais e cole
tivas de trabalho”, seu artigo 442 se limita à "relação 
de emprego”. A difícil conceituação desta encontrou 
solução de certo consenso na subordinação jurídica 
como característica da reiação de emprego.

Não se deve perder de vista 0 disposto no ar
tigo 594 do novo Código Civil: “A prestação de ser
viço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a

5 Cf. meu parecer in Justitia, v. 142, p. 144 e 145.
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lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítu
lo”. Por outro lado, o artigo 598 do mesmo diploma 
prevê:

A prestação de serviço não se poderá conven
cionar por mais de quatro anos, embora 0 con
trato tenha por causa 0 pagamento de dívida 
de quem o presta, ou se destine à execução de 
certa e determinada obra. Neste caso, decorri
dos quatro anos, dar-se-á por findo o contra
to, ainda que não concluída a obra.

O novo Código Civil regula também a empreitada: 
"Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir 
para ela só com seu tra balho ou com ele e os materiais.” 

Quais seriam os entes de direito público ex
terno, a que se refere 0 mencionado artigo 114, inciso 
|, da Carta de 1988, alterado pela Emenda n. 45/2004?
A doutrina identifica tais sujeitos de Direito Interna
cional como os "Estados soberanos, neutralizados, 
confederados, protegidos, vassalos, internacionaliza
dos, tutelados, federados (dependendo da Carta 
constitucional federativa), associações de Estados 
(Confederação, União real), organizações particula
res, insurretos de beligerância, a Igreja e 0 Homem” 
(BOSON, 1958, p. 227).

A referência a organizações internacionais 
sugere idéia de grande heterogeneidade. E a doutri
na lembra á expressão organismos internacionais,

[...] essa miraculosa expressão concebida para 
socorrer-nos quando não sabemos exatamen
te de quê estamos falando: se uma verdadeira 
organização internacional, como a UNESCO ou 
a OACI; se de um órgão componente de or
ganização internacional como a UNICEF ou a 
Corte Internacional de Justiça; se de uma per
sonalidade de direito interno, cuja projeção 
internacional não tenha exato contorno ju 
rídico, como 0 Comitê da Cruz Vermelha; se 
de um mero tratado multirateral, cujo com
plexo mecanismo de vigência produza a ilu
são da personalidade, como o GATT; ou ainda 
-extrem a impertinência -  sede uma associa- 
ção internacional de empresas, situada à mar

gem do direito das gentes, como a IATA 
(REZEK, 1991, p. 25o)6.

Se não existe dúvida quanto à conceituação. 
das entidades da adm inistração pública direta 
(União, Estados-membros, Distrito Federal e Muni
cípios), 0 mesmo não ocorre quanto.aos entes da 
chamada administração indireta. Daí aceitar-se a 
sugestão de que integram “a administração indire
ta, no direito positivo brasileiro, as autarquias, as 
fundações instituídas pelo poder público, as socie
dades de economia mista e as empresas púbjicas” 
(Dl PiETRO, 1995. p. 309; no m esm o sentido, 
MEDAUAR, 2000, p. 74 e 75).

O inciso II do artigo 114 da Constituição de 1988 
cuida das'ações relativas ao exercício do direito de 
greve, previsto no artigo 90 do texto originário da 
mesma Carta Magna. Greve é a “paralisação das ati
vidades para pressionar 0 empregador a conceder 
melhoria de condições de trabalho” (NASCIMENTO,
1978, P- 9). •* . ... -•

O inciso III inclui as demandas sobre repre- - 
sentação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
etrabalhadores e sindicatos e empregadores. Sindi
cato pode definir-se como

órgão de defesa e coordenação dos interesses 
econômicos ou profissionais de empregado
res,.empregados, agentes ou trabalhadores . 
autônomos e profissionais liberais. Situado, 
com a conceituação clássica, como órgão de 
defesa e, portanto, de luta, a lei o definiu; 
também, como órgão de colaboração com o 
Estado, no estudo e solução dos problemas 
de interesse dos integrantes da respectiva 
classe (VIANNA, p. 355).

O inciso IV do mesmo artigoTi4da Constituição 
abrange os mandados de segurança, habeas corpus e 
habeas data, quando 0 ato impugnado envolver maté
ria de competência da Justiça do Trabalho. Curioso ‘ 
notar que, entre as chamadas Justiças especiais, enquan-

(I 98), jan./jun. 2008

6 Notancio-se que esse autor, nas p. 264-268, dedica-se a classificar 
as espécies de organizações internacionais.
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to a eleitoral tinha competência penal e não-penal; a 
militar só possuía competência penal e a do Trabalho, 
apenas competência não-penaí (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2000, p. 195,197 e 198 - 200).

No entanto, mesmo no âmbito da Justiça co
mum não-penal, evidenciou-se o cabimento do ha
beas corpus, previsto no artigo 50, inciso LXVill, da 
Constituição de 1988, como remédio judicial “sem
pre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de so
frer violência ou coação em sua liberdade de loco
moção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Exem
plos: a prisão civil do devedor de prestação alimen
tícia e do depositário infiel (esta tomar-se-ia incabí- 
vel, ou, no mínimo, discutível, por força de tratado 
internacional). .

De qualquer modo, a previsão traduz regra de 
competência, uma vezque a garantia do habeas cor
pus mostra-se indiscutível.

O mandado de segurança é previsto no inciso 
LXIX do artigo 50 da Constituição de 1988, "para pro
teger direito líquido e certo, não amparado por ha
beas corpus ou habeas data, quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público”.

Como não mais sedíscute na atualidade, cabe 
0 mandado de segurança também contra atojudici- 
ai (CRUZ, 1990, p. 299 e ss.).

Também não resta dúvida sobre a ampliação 
da legitimidade para sua impetração, no artigo 50, 
inciso LXX, da Constituição de 1988, especialmente, 
quanto à matéria ora examinada, alínea b: “o man
dado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
[...] organização sindical, entidade de classe ou as
sociação legalmente constituída e em funcionamen
to há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 
de seus membros ou associados".

Por sua vez, 0 habeas data será concedido, se
gundo 0 mesmo artigo 50 da Constituição de 1988, 
no seu inciso LXXII:

a) para assegurar o conhecimento de infor
mações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados 
de entidade governamental ou de caráter pú
blico; b) para a retificação de dados, quando

não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo.

Aí, a Carta Política vigente garante o conheci
mento de registros pessoais de qualquer natureza, 
sejam antecedentes, sejam informações de qualquer 
espécie sobre as pessoas.

O inciso V do artigo 114 da Constituição de 
1988, porforçada Emenda n .45/2004, torna expres
sa a, competência da Justiça do Trabalho para pro
cessar e julgar: “os conflitos de competência entre 
órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado 0 dis
posto no art. 102,1, o”. Esse dispositivo constitucional 
traz regra extrema na relevante matéria de compe
tência dos tribunais, mesmo os superiores, que se 
expressa do seguinte modo: “Compete ao Supremo 
Tribunal Federal [...] I -  processar e julgar, originarí- 
amente: [...] o) os conflitos de competência entre 0 
Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, 
entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qual
quer outro tribunal”.

Conflito de competência traduz 0 incidente pro
cessual resultante da divergência entre órgãos judici
ais sobre a competência para uma mesma demanda 
ou acerca da reunião ou separação de processos.

O inciso VI do artigo 114 da Constituição Fe
deral, introduzido pela Emenda n. 45/2004, consi
dera matéria de competência da Justiça doTrabalho 
"as ações de indenização por dano moral ou patri
monial, decorrentes da relação de trabalho".

O artigo 186 do novo Código C iv il dispõe: 
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli
gência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 
ato ilícito". Pode-se afirmar que 0 dano moral cor
responde a todo dano extrapatrimoniaí. Contudo, 
não convém exagerar, por exemplo, considerando 
dano moral o sim ples aborrecimento pelo dano 
material sofrido. Mero temor ou decepção “não pode 
seralçado ao patamar do dano morai, mas somente 
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos 
fatos da vida, causandofundadas aflições ou angús
tias" (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008, nota 2a ao artigo 
186 do Código Civil). Note-se que 0 chamado dano 
estético, consistente em aleijão ou deformidade, 
independe do dano moral (NEGRÃO; GOUVÊA, 
2008, nota 2c ao artigo 186 do Código Civil).



226 Justitia, São Paulo, 65 (198). jan./jun. 2008

O inciso Vü.do artigo 114 da Constituição de 
1988, em razão da Emenda n. 45/2004, atribui à Jus
tiça do Trabalho também a competência para "as 
ações relativas às penalidades administrativas im
postas aos empregadores pelos órgãos de fiscaliza
ção das relações de trabalho”.

Ouando se cogita do enquadramento do Di
reito do Trabalho como ramo do Direito Público ou 
do Direito Privado, não adotada a conhecida pro
posta do tertium genusdo  chamado Direito Social, 
surge a dificuldade relativa ao Direito Administrati
vo doTrabalho. Claro que não prevalecem as regras 
do contrato individual do trabalho, tratando-se de, 
Direito Público (VIANNA, 1957, p.521).

Mesmo assim, as demandas relativas às pena
lidades decorrentes da atuação dos órgãos adm i
nistrativos incumbidos da fiscalização das relações 
de trabalho integram a competência da Justiça do 
Trabalho.

O inciso VIII afirma que esta abrange "a exe
cução, de ofício, das contribuições sociais previstas 
no art. 195, II, a, e li, e seus acréscimos legais, decor
rentes das sentenças que proferir”.

A seguridade social abrange atividades do Po
der Público e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assis
tência social (artigo 194 da Constituição de 1988).

O artigo 195 dispõe:

A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, deforma direta e indireta, nos ter
mos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, e das seguin
tes contribuições sociais: I -  do empregador, 
da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre: á) a folha de 
salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquertítulo, à pes
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem 
vínculo empregatício (inciso I com a redação 
resultante-da Emenda Constitucional n. 20, de 
15/12/98) [...] II -dotrabalhador e dos demais 
segurados da previdência social, não incidin
do contribuição sobre aposentadoria e pen
são concedida pelo regime geral de previdên

cia social de que trata 0 art. 201 (inciso I com a 
redação resultante da Emenda Constitucional 
n. 20, de 15/12/98).

O artigo 201 prescreve, basicamente, que a 
"previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiroe atuarial”, atendendo, nos ter
mos da lei, à cobertura de eventos de doença, 
invalidez, morte etc.

O inciso IX contém norma de encerramento: 
"outras controvérsias decorrentes da relação de tra
balho, na forma da lei”. Fica, portanto, confirmado 
que, além das relações específicas de natureza 
empregatícia e das expressamente previstas nos in
cisos anteriores, 0 legislador ordinário poderá in
cluir outras demandas na competência da Justiça do 
Trabalho, por norma infraconstitucional.

A Emenda n. 45/2004 manteve 0 § 10 do arti
go 114, que estabelece: "Frustrada a negociação co
letiva, as partes poderão eleger árbitros”.

Existem três modalidades de composição para 
. os conflitos coletivos de interesses no Direito con- . 

temporâneo: a arbitragem, a negociação, com ou 
sem mediação, e o processo perante 0 Poder Judici
ário. Além dos conflitos coletivos de interesses, há 
os conflitos coletivos jurídicos, com a atuação do 
juiz dirimindo conflito entre as partes sobre 0 senti
do da norma ou a natureza de ato coletivo.

Lembra a doutrina que a negociação coletiva 
se ampliou no Brasil, em decorrência

[...] da democratização das relações coletivas 
de trabalho praticada pela Nova República e 
da gradativa desvinculação, dos Sindicatos, do 
controle do Ministério do Trabalho. Com 0 
crescimento da negociação, aumentou o nú
mero de convenções e acordos coletivos de 
trabalho, segunda e melhorforma de compo
sição dos conflitos coletivos, com a autocom- 
posição das partes que ajustam, entre si, um 
novo contrato coletivo de trabalho em nível 
de categoria ou em nível de empresa. A medi
ação é feita pelo Ministério doTrabalho, atra-
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vés de mesa redonda na Delegacia Regional 
. do Trabalho (NASCIMENTO, 1978, p. 378).

Na arbitragem, as partes se submetem ao pro
cesso e julgamento do árbitro ou do colégio arbitrai, 
que não integram 0 Poder Judiciário. O mediador, 
por sua vez, se distingue de ambos, uma vez que se 
limita a sugerir solução que as partes em negocia
ção aceitam ou não (CRUZ, 1998, p. 1 - 7)

Há nítida progressão da negociação coletiva 
para a arbitragem, mas, recusadas ambas, podem os 
sindicatos respectivos ajuizar 0 dissídio coletivo de' 
natureza econômica, cabendo à Justiça doTrabalho 
fixar normas e condições, sem prejuízo para as cláu
sulas anteriormente convencionadas e as exigênci
as legais mínimas de tutela do trabalho. Dissídios 
coletivos econômicos ou de interesse -  por oposi
ção aos jurídicos, em que somente ocorrem inter
pretações de convenções coletivas -  são aqueles em 
que se criam novas normas de trabalho.

O § 3o do artigo 114, cujo conteúdo anterior 
passou paraoseu novo inciso VIII, porforça da Emen
da n. 45/2004, passou a estabelecer: “Em caso de 
greve em atividade essencial, com possibilidade de 
lesão do interesse público, 0 Ministério Público do 
Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, compe
tindo à justiça do Trabalho decidir 0 conflito”.

Nota-se, de um lado, que a norma apresenta 
caráter de ampliação de legitimidade para a causa, 
enquanto, de outro lado, encerra clara regra de com
petência.

Não convém perder de vista 0 disposto no ar
tigo 9o da Constituição de 1988:

É assegurado 0 direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre a oportuni
dade de exe,rcê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. § 10 A lei defi
nirá os serviços ou atividades essenciais e dis
porá sobre 0 atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade. § 2° Os abusos su
jeitam  os responsáveis às penas da lei.

O dispositivo do artigo 37, inciso VII, da Cons
tituição de 1988, com a redaçãotrazida pela Emenda 
Constitucional n. 19, de 4/6/98, de certo modo con

firma a regra para o servidor público em geral, mas 
0 do artigo 142, § 30, inciso IV, acrescentado pela 
Emenda Constitucional n. 18, de 5/2/98, proíbe a 
greve aos militares.

O a rtigo 115 passou a contar a seguinte redação:

Os Tribunais Regionais do Trabalho com 
põem-se de, no mínimo, sete juizes, recruta
dos, quando possível,’na respectiva região, e 
nomeadosqaelo Presidente da República den
tre brasileiros com mais detrinta e menos de 
sessenta e cinco anos/ sendo: I -  um quinto 
dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do 
Ministério Público do Trabalho com mais de 
dez anos de efetivo exercício, observado o dis
posto no art. 94; II -  os demais, mediante pro
moção de juizes do trabalho por antiguidade 
e merecimento, alternadamente. § i °  Os Tri
bunais Regionais doTrabalho instalarão a ju s 
tiça itinerante, com a realização de audiências 
e demais funções de atividade jurisdicional, 
nos limites territoriais da respectiva ju risd i
ção, servindo-se de equipamentos públicos e 
comunitários. § 20 Os Tribunais Regionais do 
Trabalho poderão funcionar descentralizada- 
mente, constituindo Câmaras regionais, a fim 
de assegurar 0 pleno acesso do jurisdiciona- 
do à justiça em todas ps fases do processo,

Não se pode afirmar que 0 intuito maior do 
legislador constituinte de revisão tenha sido fixar 0 
mínimo de sete membros para os diversos Tribu
nais Regionais do Trabalho. Ficou claro o limite m í
nimo de idade, assim como o limite máximo, com 0 
claro objetivo de outras normas análogas de impe- 
dir que algum membro do Poder Judiciário seja no
meado a menos de cinco anos da idade de setenta 
anos, quando ocorre a aposentadoria compulsória. 
Brasileiros, eles deverão ser, mas não necessariamen
te natos (artigo 12, § 30, da Constituição de 1988).

Existe preferência, mas não exclusividade, 
para os candidatos da mesma região, cabendo a no
meação ao Presidente da República.

Existindo referência expressa ao artigo 94 da 
Constituição Federal, 0 quinto dos advogados, dife-
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rentemente do que acontece com os membros do 
Ministério Público, não se satisfaz com dez anos de 
efetiva atividade profissional ou.funcional, mas exige 
o requisito adicional do notável saber jurídico e da 
reputação ilibada. Para ambos, prevalece a regra da 
indicação prévia em lista sêxtupla pelos órgãos de 
representação da respectiva classe.

Para os juizes de carreira funciona a regra ge
ral do acesso por merecimento ou antiguidade, al- 
ternadamente.

Torna-se atribuição dos Tribunais Regionais 
do Trabalho a instalação da justiça itinerante. Trata- 
se, convém repetir, da preocupação de levar os ór- ■ 
gãos jurisdíciorçais aonde o “consumidor” ou clien
te da atividade jurisdicional se encontra, inegável 
aspecto do acesso à Justiça. Todas as atividades pro
cessuais, sejam audiências, sejam atividades de co
municação e documentação, serão realizadas em 
locais dos limites territoriais da respectiva jurisdi
ção, setvindo-se de equipamentos públicos e da co
munidade.

Com o mesmo objetivo, os Tribunais Regio
nais do Trabalho poderão funcionar descentraliza- . 
damente, através de Câmaras regionais, de modo 
que se assegúre o pleno acesso do jurisdicionado à 
Justiça em todas as fases do procedimento, aspecto 
do processo que contempla a sucessão dos atos que 
os sujeitos praticam, não as.relações entre os sujei
tos (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 276).

22 O Tribunal de Justiça dos Estados, a Justiça 
M ilita r  estad u al, as C âm aras Regionais 
daquele, a ju s t iç a  itin e ra n te  e as varas 
e sp e cia liza d a s em co nflito s fu n d iá rio s  
(artigos 125, §§ 3o a 7e e 126)

Para melhor exame da matéria relativa à Jus
tiça Estadual, convém prévia transcrição dos dispo
sitivos introduzidos pela Emenda n. 45/2004:

§ 3o A lei estadual poderá criar, mediante pro
posta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos 
juizes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, 
em segundo grau, pelo próprioTribunal de ju s
tiça, ou por Tribunal de Justiça Militar noŝ  Es
tados em que 0 efetivo militar seja superior a

vinte mil integrantes. § 40 Compete à Justiça 
Militarestadual processar e julgar os militares 
dos Estados, nos crimes militares definidos em 
lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto e 
da patente dos oficiais e da graduação das pra
ças. § 5o Compete aos juizes de direito do juízo 
militar processar e julgar, singularmente, os 
crimes militares cometidos contra.civis e as 
ações judiciais contra atos disciplinares mili
tares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 
presidência de juiz de direito, processar e ju l
gar os demais crimes militares. § 6o O Tribunal 
de Justiça poderá funcionar descentralizada
mente, constituindo Câmaras regionais, a fim 
de assegurar o pleno acesso do jurisdiciona
do à justiça em todas as fases do processo. § 
7o 0  Tribunal de Justiça instalará a justiça iti
nerante, com a realização de audiências e de
mais funções da atividade jurisdicional, nos li
mites territoriais da respectiva jurisdição, ser
vindo-se de equipamentos públicos e comuni
tários.

A Constituição da República, expressão melhor 
do que Constituição Federal, pois esta sempre trans
mite alguma suposta precedência invariável da União, 
estabelece a estrutura das atribuições de cada nível 
da Federação. Tratando-se de matéria explícita ou 
implicitamente atribuída aos Estados-membros, de 
modo algum cabe interferência dos Municípios e 
mesmo da União. Note-se que, por força do dispos
to no artigo 25, caputàa nossa Carta Magna, “os Es
tados organizam-se e regem-se pelas Constituições 
e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição”. Já se consideraram as regras estrutu
rais como Constituição total, que projeta suas nor- 

- mas sobre 0 ordenamento dos Estados-membros, 
sem, contudo, organizá-los por inteiro (HORTA, 1964. 
p. 66e67).

A regra já lembrada dos poderes residuais está 
contida no § i °  do artigo 25.da Constituição da Repú
blica: “São reservadas aos Estados as competências 
que não lhe sejam vedadas por esta Constituição”.
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Daí a necessidade de enumeração casuística dos 
poderes da União e dos Municípios (artigos 21//24, 
30). O Distrito Federal acumula as competências re
servadas aos Estados e Municípios (artigo 32, § i° ,  da 
Constituição da República).

Sob a Constituição revogada, do mesmo modo 
que após a vigência da atual, tenho insistido na au
tonomia dos Estados em matéria de Organização 
Judiciária.7

A rigor, a única alteração contida no novo § 30 
do artigo 125 da Constituição diz respeito à inclusão 
de juizes de direito, ao lado dos Conselhos de Justi
ça, como órgãos da Justiça Militar estadual, em pri
meiro grau.

Por sua vez, 0 § 40 do artigo 125 da Constitui
ção de 1988, por força da Emenda n. 45 de 2004, 
inclui nà competência da Justiça Militarestadual “as 
ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima 
for civil”. A redação se mostra criticável, pois nin
guém ignora que 0 júri só tem competência nos ca
sos do artigo 50, inciso XXXVIII, alínea a, da Carta 
Magna: julgamento dos crimes dolosos (ou intenci
onais) contra a vida. Dever-se-á entender que com
pete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 
militares dos Estados nos crimes militares defini
dos em lei, ressalvada a competência do jú ri quando 
a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente 
(de Justiça ou, quando for 0 caso, 0 Tribunal de Justi
ça Militar do Estado) decidir sobre a perda do posto e 
da patente dos oficiais e da graduação das praças.

0  § 5o, acrescentado pela EmendaVi. 45/2004 
ao artigo 125 da Constituição, dispõe:

Compete aos juizes de direito do juízo militar 
processarejulgar,singularmente,oscrimes mi
litares cometidos contra civis e as ações judici
ais contra atos disciplinares militares, cabendo 
ao Conselho de Justiça, sob a presidência de 
juiz de direito, processar e julgar os demais cri
mes militares. * 1

7 Cf. meus artigos intitulados “As normas de Organização Judiciária 
e as leis federais". Revista dos Tribunais, v. 517. p. 17 e.ss.; 
“Normas processuais estaduais e normas de organização 
judiciária". Estudos sobre 0 processo e a Constituição de 1988,
1993. p .8 6 ess.

Diante do teor desses dois parágrafos, con
vém resum ir toda a matéria de competência em 
matéria penal: a) os crimes dolosos contra a vida 
obedecerão ao citado preceito constitucional, que 
os atribui ao júri, quando a vítima for civil; b) outros 
crimes militares cometidos contra civis serão ju lg a
dos pelos juizes de direito da Justiça Militar estadual; 
c) todos os crimes militares, não sendo as vítimas 
civis, sujeita r-se-ão ao Conselho de Justiça, sob a pre
sidência de juiz de direito.

O uanto à m atéria d isc ip lin a r, a sanção 
expuisóría (perda do posto e patente do oficial ou 
da graduação das praças) cabe ao tribunal compe
tente; as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares serão julgadas singulàrmente pelosjuízes 
de direito do juízo militar.

O § 6o, introduzido pela Emenda n. 45/2004 
no artigo 125 da Constituição de 1988, trata da des
centralização do serviço da Justiça: “O Tribunal de 
Justiça poderá funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar 
0 pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas 
as fases do processo."

A regra não mais se restringe à matéria da Jus
tiça Militar estadual. De modo amplo, 0 Tribunal de 
Justiça poderá adotar órgãos fracionários regionais, 
com 0 objetivo de favorecer o pleno acesso à Justi
ça, em todas as fases do procedimento. A preocupa
ção, neste caso, não se dirige à maior especialização 
do órgão julgador, mas à comodidade do consumi
dor do serviço forense e mesmo dos operadores que 
os representam. -

A mesma preocupação se percebe no novo § 
7o do artigo 125 da Constituição de 1988: "O Tribu
nal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções da ativida
de jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e co
munitários”.

Ajustiça itinerante serve para o atendimento 
de comunidades onde não se justifique, pelos altos 
custos envolvidos, a instalação de órgão permanen
te. Daí a previsão de que se faça uso de equipamentos 
públicos ou comunitários. Não apenas as audiências, 
mas as demais atividades procedimentais, sejam de 
comunicação, sejam de documentação ou execução,
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realizar-se-ão nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição.

O artigo 126 da Constituição de 1988 dispu
nha: “Para dirim ir conflitos fundiários, 0 Tribunal 
de Justiça designará juizes de entrância especial, com 
competência exclusiva para questões agrárias. Pa
rágrafo único. Sempre que.necessário à eficiente 
prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no 
local do litígio”.

Escrevendo sobre a inspeção judicial, meio de 
prova que consiste no contato direto do juiz de di
reito com 0 objeto relativo ao fato a ser provado, 
entendíamos que, mais do que em outros casos, re
forçava-se, aí, 0 dever de conteúdo discricionário do 
magistrado de comparecer ao local do litígio para 
formar sua convicção sobre os fatos.8 Com a Emen
da n. 45/2004, o quase desuso de tal meio de prova 
seacentuará ainda mais. • -

O texto do caput do artigo 126 da Constitui
ção Federal, na sua redação originária, previa mera . 
designação de juizes mais experientes (entrância 
especial) para julgar os processos sobre questões 
agrárias, com competência exclusiva sobre tal ma
téria. IMotava-se certa contradição; em geral, a entrân
cia especial, correspondente às capitais dos Estados, 
não apresenta problemas agrários. No entanto, ante 
a presumível maior experiência dos seus juizes de 
direito, 0 texto constitucional ordenava sua desig
nação, expressão pouco aceitável em face das ga
rantias da magistratura, especialmente a da inamo- 
vibilidade. Por outro lado, mera designação para 
exercer competência exclusiva também encerra al
guma contradição.

Enfim, o texto atual, sem o parágrafo único 
referido, limita-se a ordenar que o Tribuna Ide Justi
ça proponha a criação de varas especializadas, com 
competência exclusiva para questões agrárias. Aqui 
0 critério predominante é 0 de especialização, não 
de maior acesso à Justiça, como vimos em outras 
hipóteses. Certamente tal especialização lucrará com 
a competência exclusiva para 0 processo e julgamen
to das causas de natureza agrária. 3

3Cf. CRUZ, “A inspeção judicial". Revista Forense, v. 97, n. 355, p. 
359, ju l./ago. 2001.

23 O prazo de encam inham ento das propostas 
orçamentárias do Ministério Público e as con
sequências do seu descumprimento (artigo 
127, §§ 4o a 6o)

A Emenda n. 45/2004 também visitou o arti
go 127 da Constituição da República, acrescentan
do-lhe três parágrafos:

. § 4o Se 0 Ministério Público não encaminhar 
a respectiva proposta orçamentária dentro do 
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça
mentárias, 0 Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orça
mentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustádos de acordo 
com os limitçs estipulados no § 30. § 50 Se a 
proposta orçamentária de que trata este ar
tigo for encaminhada em desacordo com os 
limites estipulados na forma do § 3°,o  Poder 
Executivo procederá aos ajustes necessários 
para fins de consolidação da proposta orça
mentária anual. § 6o Durante a execução or
çamentária do exercício, não poderá haver a 
realização de despesas ou a assunção de obri
gações que extrapolem os limites estabele
cidos na lei de diretrizes orçam entárias, 
exceto as previamente autorizadas, median
te a abertura de créditos suplementares ou 
especiais.

Guarda-se analogia com 0 disposto no artigo 
99, §§ 3o. 4o e 5o da Constituição Federal, também 
resultantes da Emenda n. 45/2004

Se 0 Ministério Público não apresentar a res
pectiva proposta orçamentária no prazo fixado pela 
lei de diretrizes orçamentárias, 0 Poder Executivo 
levará em consideração os valores aprovados pela 
lei orçamentária vigente, para 0 fim de consolida
ção da proposta orçamentária anual.

O Poder Executivo poderá fazer os ajustes ca
bíveis, se a proposta orçamentária de que trata esse 
artigo não for apresentada de acordo com os limites 
constantes do § 3°.

Durante a execução orçamentária de cada 
exercício, nenhuma despesa será feita, assim como 
nenhuma obrigação será assumida, se exceder os iimi-

20 Anos da Constituição Federal do Brasil / 20™ Anniversary of the Constitution 23

tes fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, salvo 
prévia autorização, através da abertura de créditos su
plementares ou especiais.

24 A inamovibilidade dos membros do Ministério 
Público e a votação para afastá-la; novas veda
ções (artigo 128, § 5o, I, b; II, e e f; § 6°)

A garantia de inamovibilidade dos membros 
do Ministério Público passou a depender de quorum 
menor: “Artigo 128 [...] § 50 [...] b) inamovibilidade, 
salvo por motivo de interesse público, mediante 
decisão do órgão colegiado competente do M inis- 
tério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa”. Portanto, em 
vez do quorum anterior de dois terços dos membros 
do colegiado do Ministério Público dotado de atribui
ções para deliberara respeito, agora basta a maioria 
absoluta deles.

No tocante às vedações, merece aplauso a ir
restrita proibição do exercício de atividade poiítico- 
partidária, na alínea e do inciso II dó artigo 128 da 
Constituição Federal, com a redação trazida pela 
Emenda n. 45/2004: "exercer atividade político-par- 
tidária”. Anteriomiente, previam-se possíveis "ex
ceções previstas na lei”. As funções do Ministério 
Público, como "instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, 
conforme o caput do artigo 127 da Constituição de 
1988, de modo algum se conciliam com qualquer 
atividade político-partidária. A propósito, existe, no 
novo dispositivo constitucional, perfeita analogia 
com 0 disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 
III, da Carta Magna, sobre os juizes.

Nova vedação para os membros do Ministério 
Público, também em analogia com otratamento atri
buído pela Emenda n. 45/2004 aos juizes, com o 
novo inciso IV do parágrafo único do artigo 95 da 
Carta de 1988:. “Art. 128 [...] II [...] f) receber, a qual
quer título ou pretexto, auxílios ou contribuições 
de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, 
ressalvadas as exceções previstas em lei”..

Já se salientou que o legislador não levanta 
nem abaixa a voz quando emite seus preceitos (RA- 
DBRUCH, 1961, p. 120). Veremos, contudo, que a

Emenda n. 45/2004 reiterou integralmente 0 novo 
inciso IV do parágrafo único do artigo 95 da Consti
tuição Federal, na nova alínea fdo inciso II do artigo 
128 da mesma Lei Fundamental, limitando-se, como 
veremos, no novo § 6o do artigo 128 desta, a consi
derar aplicável aos membros do Ministério Público 
o inciso V do parágrafo único do seu artigo 95.

Daí a repetição do breve comentário feito a 
propósito do dispositivo reiterado. No caso da nova 
alínea f, do inciso II, do artigo 128, não se cuida de 
qualquer participação no processo, já  previstas na 
alínea a do inciso II do mesmo artigo 128. Fica eX- 
pressamente vedado também ao membro do M inis
tério Público beneficiar-se de presentes, doações, 
financiamento de viagens, hospedagens gratuitas 
em balneários, tudo, enfim, que outros sujeitos do 
processo ou as pessoas comuns não costumam re
ceber. Isso não inclui meros brindes, como agendas, 
calendários e outras lembranças que são oferecidas 
a quaisquer pessoas. Pouco importa que 0 autor do 
presente, da contribuição ou ajuda seja pessoa físi
ca ou pessoa jurídica, pública ou privada. A propósi
to, a expressão entidade abrange tanto as pessoas 
jurídicas como entes que, por ventura, não adqui
ram a personalidade jurídica formal. Note-se que a 
suspeição do ju iz ocorre, entre outros casos, em 
matéria processual não-penal comum, quando ele 
“receber dádivas antes ou depois de inicradõ o pro
cesso” (Código de Processo Civil, artigo 135, inciso 
IV, início), enquanto a mesma suspeição do mem- 
brodo Ministério Público resulta doartigoi38, inciso 
I, do mesmo CPC. A proibição agora decorre de nor
ma constitucional e não se refere a sujeitos de de
terminado processo, mas a qualquer sujeito que 
queira fazer contribuições ou dar auxílios a qual
quer membro do Ministério Público.

25 Exclusividade do Ministério Público, residência 
dos seus membros, 0 concurso de ingresso, a 
aplicação do artigo 93 e a distribuição imediata 
de processos (artigo 129, §§ 2° a 50)

O § 2o do artigo 129 da Constituição de 1988 pas
sou a ter a seguinte redação: "As funções do Ministé
rio Público só podem ser exercidas por integrantes da 
carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 
íotação, salvo autorização do chefe da instituição”.
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O dever do membro do Ministério Público de 
residir na comarca de que é titular, em perfeita ana
logia com a alteração do artigo 93, inciso VII, quanto 
aos juizes, se amenizou. Valem, portanto, também 
para os integrantes da carreira do Ministério Públi
co o que se afirmou acima sobre 0 tema.

Cabe lembrar que, felizmente, há algum tem
po, alguns Estados mantinham cargos de investidu
ra temporária de adjunto de promotor de justiça, 
que podiam ser providos até por leigos.9 Por outro 
lado, o Procurador-Geral podia ser livremente no
meado pelo Governador do Estado, sujeitando-se à 
criticável pressão deste chefe do Poder Executivo. O 
quinto constitucional, quase sempre ocupado por 
advogados assim nomeados para a chefia do Minis
tério Público estadual, tornava-se praticamente ina
tingível por legítimos membros da carreira. Supera
da a escassez de bacharéis em Direito, a exigência de 
crescente especialização se soma à necessidade de 
aperfeiçoamento institucional. Daí a louvável proi
bição de quê estranhos à cárreira exerçam as fun
ções do Ministério Público.

A alteração trazida ao § 30, do artigo 129 da 
Constituição de 1988, pela Emenda n. 45/2004 exi
ge experiência do candidato ao ingresso no M inis
tério Público:

O ingresso na carreira do Ministério Público far- 
se-á mediante concurso público de provas e tí
tulos, assegurada a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em sua realização, exigin- 
do-sé do bacharel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
-nomeações, a ordem- de classificação.

• A propósito da exigência de três anos de ati
vidade jurídica relativa aosjuízes (artigo 93, inciso I 
da Constituição de 1988, com a redação resultante 
da Emenda n. 45/2004), fiz comentários perfeita- 
mente cabíveis agora.

Embora em parte já aplicáveis algumas dispo
sições do artigo 93 da Constituição de 1988, como se

9 Cf. CRUZ, “Operadores e docentes de Direito”. APMP Revista, v. 
2,11.14, p .18/19, ja n .1998.

viu há pouco, 0 § 4o do artigo 129 da mesma Lei Fun
damental, com a redaçãotrazida pela Emenda n.45/ 
2004, dispõe: "Aplica-se ao Ministério Público, no 
que couber, o disposto no art. 93”.

Antes da alteração, o mesmo dispositivo 
constitucional só previa aplicação ao Ministério Pú-. 
blico, “no que couber”, do disposto no art. 93, li e V I . '

Não basta, pois, reiterar, mais ou menos con
cisamente, 0 comentário feito ao artigo 93 da Cons
tituição de 1988.

Obviamente a Lei complementar relativa ao 
Ministério Público está prevista no artigo 128, § 50, 
da Constituição de 1988, e não no caputdo artigo 93 
desta.

Sobre o ingresso na carreira, houve expressa 
referência, já comentada (inciso I do artigo 93}. Quan
to ao dever de residência na comarca (artigo 93, 
inciso VII), também.

Em matéria de promoção, valem para 0 Minis
tério Público o inciso II e todas as alíneas do artigo 93: 
antigüidade e merecimento alternados; a) obrigató
ria a promoção do órgão do Ministério Público que 
tiver três vezes consecutivas ou cinco-alternadas fi
gurado em lista de merecimento; b) a promoção por 
merecimento pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrãncia e que o membro da instituição 
se inclua na quinta parte mais antiga desta, salvo 
não havendo candidato inscrito preenchendo tais 
exigências; c) aferição do merecimento conforme 0 
desempenho e pelos critérios objetivos de produti
vidade e presteza no exercício das funções e pela 
freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos de aperfeiçoamento; d) na apuração 
da antigüidade, o órgão colegiado do Ministério Pú
blico só poderá recusar o membro da instituição 
mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços 
dos seus membros, conforme procedimento próprio, 
e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação; e) não será promovido o 
membro do Ministério Público que, injustificada
mente, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao cartório sejm a 
manifestação cabível.

Aplica-se ao Ministério Público o inciso IV do 
artigo 93 da Constituição de 1988: previsão de cur
sos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e pro
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moção dos membros do Ministério Público, consti
tuindo etapa obrigatória do processo de vitalicia- 
mento, a participação e 0 aproveitamento em curso 
oficiai ou reconhecido por escola nacional de for
mação eaperfeiçoamento de membros do Ministé
rio Público.

A aposentadoria dos membros do Ministério 
Público e a pensão de seus dependentes observarão 
0 disposto no artigo 40 (inciso VI do artigo 93 da 
Carta Magna).

Sobre a residência na comarca, o próprio a rt i-' 
go 129, § 2°, há pouco examinado, já contém a mes
ma regra do inciso VII do artigo 93 da Carta de 1988.

O ato de remoção, disponibilidade e aposen
tadoria do membro do Ministério Público, por inte
resse público, fundar-se-á em decisão por voto da 
maioria absoluta do órgão colegiado da instituição 
ou do-Conselho Nacional do Ministério Público, as
segurada ampla defesa (inciso VIII do artigo 93 da 
Constituição de 1988).

A remoção a pedido ou a permuta de mem
bros do Ministério Público de comarca de igual en- 
trância atenderá, no que couber,-ao disposto nas alí
neas a, b, ce e do inciso II (inciso VIII-A do artigo 93 
da Constituição da República).

Todos os julgamentos dos órgãos do Ministé
rio Público serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes 
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos 
quais a preservação do direito à intimidade do inte
ressado no sigilo não prejudique 0 interesse público 
à informação (inciso IX do artigo 93).

As decisões administrativas dos órgãos do Mi
nistério Público serão motivadas e em sessão púbíica, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros (inciso X do artigo 93).

A regra do inciso XI não se ajusta à organiza
ção do M inistério Público, cujo órgão colegiado 
máximo já é previsto com a composição adequada 
ao seu funcionamento.

Por outro lado, considerando, 0 inciso XII, 
ininterrupta a atividade jurisdicionai, a atividade do 
Ministério Público, que exerce função essencial à ati
vidade jurisdicionai, torna-se aplicável a ele o men

cionado dispositivo constitucional, ficando vedadas 
férias coletivas aos membros da instituição perante 
os juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, 
nos dias em que não houver expediente forense nor
mal, órgãos do Ministério Público em plantão per
manente.

Nada impede que também se aplique ao Mi
nistério Público o inciso XIII do artigo 93 da Carta 
Maior: o número dos seus membros em cada unida- 
dejurisdicionai será proporcional à efetiva demanda 
da atividade da instituição e à respectiva população.

A inovação do inciso XIV do mesmo artigo 93 
pode adaptar-se ao órgão ministerial. Talvez a palavra 
delegação não seja a mais apropriada. Na verdade, à 
colaboração dos auxiliares da Justiça corresponderão 
atos de administração e de mero expediente análo
gos dos órgãos auxiliares do Ministério Público. O 
objetivo claro reside na celeridade, tantas vezes obs- 
tada por formalidades de menor relevo, a cargo dos 
membros do Ministério Público.

O § 5o do artigo 129 revela-se totaímente inú
til. Se o parágrafo anterior determinou a aplicação 
do artigo 93, no que couber, ao Ministério Público e 
se 0 inciso XV do mesmo artigo 93 prevê que "a distri
buição de processos será imediata, em todos os graus 
de jurisdição”, já se entendia aplicável ao Ministério 
Público a imediata distribuição dos processos.

A propósito, a novidade merece aplauso. Não 
se ignora a importância da distribuição na definição 
da competência, tanto em primeiro quanto em se
gundo grau de jurisdição (artigos 251 e 548 do CPC). 
Em razão

[...] de acúmulo de processos, algunstribunais 
vinham há algum tempo represando a distri
buição e só a praticando dentro de quantitati
vos que consideravam razoáveis. Uma vez, 
porém, que essa política poderia acarretar 
grandes e imprevisíveis delongas na solução 
das causas, sua observância acabaria por ge
rar verdadeira denegação de Justiça. Na idéia 
do devido, processo legal, com efeito, se inclui 
como elemento importante a celeridade na 
prestação da Justiça. (THEODORO JÚNIOR, 
2005, p. 36 e 37).
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26 As D efensorias Públicas Estad u ais e sua 
autonom ia (o parágrafo  único to rn a-se  § 
1o e 0 § 2 o)

No tocante ao artigo 134, já na seção relativa à 
Advocacia e à Defensoria Pública, a Emenda 45/2004 
transformou seu parágrafo único em § 10 e acres
centou-lhe 0 seguinte § 20: “Às Defensorias Públicas 
Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta orça
mentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias e subordinação ao dispos
to no art. 99, § 2°".

Já se observou que a

[...] Defensoria Pública é 0 órgão responsável 
constituciõnaimente pela representação ju d i
ciai e extrajudicial dos hipossuficientes. Suas 
tarefas são muito relevantes, pois defendem 
gratuitamente as populações carentes que 
não podem contratar advogado. Sendo a De
fensoria Pública um órgão independente do 
Estado, deve ser revestida de autonomia fun
cional, administrativa e financeira." (SOUZA, 
2005, p. 58).

Não restam, portanto, dúvidas sobre tal auto
nomia e a iniciativa de sua proposta orçamentária, 
com observância do disposto, quanto ao encami
nhamento dela, no § 2° do artigo 99 da Constituição 
Federai.

27 Data de entrega das quantias das dotações 
orçam entárias destinadas aos Poderes Legis
lativo e Judiciário, ao M inistério Público e à 
Defensoria Pública (artigo 168)

O artigo 168, com a redação trazida pela Emen
da n. 45/2004, inclui a mesma Defensoria Pública:

Os recursos correspondentes às dotações orça
mentárias, compreendidos os créditos suple
mentares e especiais, destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do M inis
tério Público e da Defensoria Pública, ser-lhe- 
ão entregues até 0 dia 20 de cada rrrês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar a 
que se refere 0 art. 165, § 90.

II Os dispositivos acrescentados à Constituição 
de 1088 (art. 20)

28 A. sú m u la do STF com 0 cham ado "efeito 
v in c u la n te ” (artigo i o ^-â )

O art. 103-A prevê:

O Supremo Tribunal Federal poderá/de ofício 
ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas de
cisões sobre matériá constitucional, aprovar 
súmula que, a partirde sua publicação na im 
prensa oficial, terá efeito vinculante em rela
ção aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamen
to, na forma estabelecida em iei. § i °  Asúmulá 
terá por objetivo a validade, a interpretação e 
a eficácia de normas determinadas, acerca das 
qüais haja controvérsia atual entre órgãos ju 
diciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídi
ca e relevante multiplicação, de processos so
bre questão idêntica. § 2° Sem prejuízo do que 
vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, re
visão ou cancelamento de súmula poderá ser 
provocada por aqueles que podem propor a 
ação direta de inconstitucionalidade. § 30 Do ato 
administrativo ou decisãojudicial que contrari
ar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal. 
Federal que, julgando-a procedente, anulará 0. 
ato administrativo ou cassará a decisão judicial 
reclamada, e determinará que outra seja profe-. 
rida com ou sem a aplicação da súmula, confor
me o caso.

Costuma-se buscarfundamentação, para que 
certas decisões judiciais se tornem obrigatórias para 
determinados órgãos judiciais e administrativos, no 
Direito anglo-saxão. A conhecida autoridade de cer
tos precedentes judiciais para os órgãos jurisdicio- 
nais ingleses e de outras antigas’ colônias britânicas 
justificaria a exigência de vinculação das decisões 
judiciais e administrativas também para nós, apesar
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da nossa tradição mais afinada com 0 chamado Di
reito continental europeu.

Sem dúvida, os grandes sistemas jurídicos 
contemporâneos mais geralmente adotados pelos 
doutrinadores, até como famílias jurídicas, segundo 
notória proposta comparatista, são os do Sistema 
romarto-canônico (Direito francês e seus derivados, 
como 0 nosso); os do Common Law (da Inglaterra e 
suas antigas colônias); os sistemas socialistas (com 
sérias mudanças; a partir da queda dos muros efron- 
teiras dos países do Leste europeu) e um grupo resi
dual, até pela dificuldade de encontrar as grandes 
características dos sistemas ocidentais, quanto à 
própria idéia do Direito e suas fontes, ainda sem ní
tida distinção do Direito em face da religião ou mes
mo da magia (DAVID, 1986, p. 16 e ss.).

Há muito tempo 0 Statute Law ou direito le
gislado vem avultando em face dos precedentes ju 
diciais, enquanto fontes do Direito ou formas de 
expressão deste. O fenômeno se observou principal
mente pelo crescente intervencionismo estatal na 
economia e em todas as atividades sociais. Após al
guns estudos publicados, dediquei artigo aos Códi
gos do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos 
(CRUZ, in: Revista Brasileira de Direito Comparado. 
v. 27. p. 145/202). Não convém esquecer a autono
mia bem maior das unidades federativas de lá. Tra
tando apenas da parte não-penal, encontrarn-se lá o 
Código Civil, 0 Código de Processo Civil, 0 Código de 
Prova, 0 Código de Família, o Código das Sucessões,, 
as Normas Processuais das Cortes de Justiça do Es
tado, as Normas de Conduta Profissional, as Normas. 
da Comissão de Controle da Atuação Judicial e Dis
positivos Selecionados do Código Administrativo. 
São centenas e centenas de páginas. Note-se que 
certa aula magna chega a indagar se o common law 
tem futuro, seja pelo prestígio crescente do Direito 
da União Européia, seja até peio retorno ao Direito 
Romano (BEATSON, 1997, p. 1; CRUZ, in: Revista Bra
sileira de Direito Comparado, v. 19. p. 297/298).

Uma vez quetanto se insiste na influência dos 
sistemas do common law, convém meditar sobre a 
seguinte passagem de autor canadense:

Os juizes não podem tornar-se meros autô
matos deduzindo de fatos e chegando a con

clusões inevitáveis. Pela mesma razão peià 
qual eles não podem ser substituídos por 
computadores. A solução dos conflitos hum a
nos constitui processo humano, e ainda bem 
què não pode ser automatizado. O fato de 0 
raciocínio dos juizes ser aberto à análise crítica 
não implica que suas decisões sejam perversas 
ou arbitrárias. Não é tarefa fácil explicar uma 
decisão, como sabe quem quer que tenha ten
tado fazê-lo. Principalmente, a análise crítica 
de decisões passadas é muitas vezes tanto uma 

■ técnica de discussão para 0 desenvolvimento 
futuro do direito {law) como uma contribuição 

■ genuína da decisão. A crítica das antigas deci-! 
soes é essencial à flexibilidade do common 
/<3vv(WADDAMS, 1997, p. 73).

Mais adiante, 0 uso de casos decididos obtém 
exame próprio:

O princípio da confiança nos casos decididos 
é chamado de principie ofstare decisis (vin
cular-se ao que foi decidido). Princípios desse 
tipo se mostram inevitáveis, sé o direito exi
gir estabilidade econtinuidade. [...] Nem tudo 
que 0 juiz diz no julga mento de um caso pode 
ser vinculante para seus sucessores, ou 0 

• common law  teria perecido muito tempo an
tes por excesso de precedentes, O que se diz 
ser vinculante é a "decisão”, mas esta é um 
conceito ambíguo. Os fatos reais de um caso 
nunca ressurgem deforma idêntica (WADDA- 
MS.1997, p. 75).

Louvável estudo doutrinário examina a pers
pectiva histórica e chega à síntese de opiniões dou
trinárias brasileiras, dividida, de modo equilibrado, 
entre autores favoráveis e contrários à súmula vin
culante.10

Em poucas palavras, que se pretende com 0 
efeito vinculante de certas decisões do nosso Supre-

,0Cf. Edilson Pereira Nobre Júnior. "O Direito Processual brasileiro 
e o efeito vinculante das decisões dos tribunais superiores". 
Revista de Processo, v. 105. p. 64 e ss., especialmente p. 84 e 85.
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mo Tribunal Federal? O próprio instituto da Súmula, 
embora não vinculante, pretendia contar caráter de 
orientação aos recorrentes. Depois, no período que 
antecedeu à atual Constituição, passou a contar 
destaque no esquema da argüição de relevância da 
questão federa], equiparando-se a ofensa à Súmu
la à própria ofensa à Constituição Federal, para o 
pronto deferimento do recurso extraordinário.

Agora, para evitartambém o acúmuio do ser
viço forense do Supremo Tribunal Federai e tutelar 
o interesse dos consumidores de tal serviço, certas 
decisões da Corte Exceisa tornam-se inevitáveis para 
os demais órgãos do Poder judiciário.

Por força do caput do novo artigo 103-A da 
Constituição Federal, em primeiro lugar, somente o 
Supremo Tribunal Federal dispõe da prerrogativa de 
aprovar súmula com efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à adminis
tração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. Tais súmulas só poderão ser 
aprovadas pelo quorum mínimo de dois terços de 
Ministros do STF, por deliberação de ofício ou pro
vocada pelo interessado.

Convém salientar que as súmulas vincuiantes 
serão exclúsivamente sobre matéria constitucional. 
A propósito, desde 0 início da vigência da Constitui
ção de 1988 opinei no sentido de que as súmulas 
sobre matéria infraconstitucional adotadas sob a 
Constituição anterior passavam a contar efeito mera
mente doutrinário (CRUZ, "Agravos”, cit, p. 45 e ss.).

Em segundo lugar, 0 STF, atravésole no míni
mo dois terços dos seus membros, só poderá apro
var súmulas sobre decisões reiteradas relativas a 
matéria constitucional. A Emenda n. 45/2004 não 
atribuiu força vinculante às súmulas anteriores.do 
STF, como bem anota a doutrina (THEODORO JÚNI
OR, op. cit., p. 35). Contudo 0 artigo 8o da Emenda n. 
45/2004 admite a confirmação das súmulas anteri
ores apenas no caso de aprovadas por dois terços 
dos ministros e publicação no Diário Oficial da 
União. E somente as súmulas sobre matéria consti
tucional, é claro.

Ouanto ao ato normativo que regerá a apro
vação, a revisão ou 0 cancelamento das súmulas com 
efeito vincuiante, será a lei, e não norma do regi
mento interno do STF.”

O § i °  do artigo 103-A da Constituição Federal 
prevê o objetivo da súmula: a validade, a interpreta
ção e a eficácia das nprmas jurídicas determinadas, a 
cujo respeito exista controvérsia na atualidade entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete séria insegurança jurídica e rele
vante multiplicação de processos sobre questão idên
tica. Quem conviveu com a argüição de relevância para 
interposição de recurso extraordinário fora dos ca
sos de ofensa a norma constitucional federal, de 
decisão contrária a súmula do STF e de certas hipó
teses casuístas previstas no regimento interno da 
Suprema Corte, perceberá aí pelo menos 0 reflexo 
do caso concreto sobre número considerável de pro
cessos idênticos para justificação da admissão do re
curso extraordinário. Grave insegurança jurídica não 
ficaria longe de também abonar a admissibilidade 
do mesmo recurso em outras eras. A dissidência en
tre julgados de diferentes tribunais, que já serviu de 
fundamento para 0 recurso extraordinário (Consti
tuição Federal revogada, artigo 119, inciso lil, alínea 
d), agora se insere apenas entre as hipóteses de re
curso especial para o STJ (Constituição de 1988,105, 
inciso III, alínea c).

, Validade pode entender-se como a qualidade 
do ato jurídico, no caso, o ato normativo, realizado 
conforme as exigências legais de forma e conteúdo; 
opondo-se a invalidade ou nulidade do mesmo ato.

• Interpretação corresponde à explicação do 
sentido do ato jurídico, no caso, da norma jurídica.

Ineficácia não se apresenta como vocábulo 
inequívoco, pois do ato inexistente se afirma que 
sua ineficácia, ou ausência total de efeitos, dispensa 
a declaração por sentença judicial.'2 Por outro lado, 
sob o aspecto não-penal, na fraude cont-ra credores, 
regulada no antigo e no novo Código Civil, e na frau
de de execução, prevista no CPC, .

" Cf. a respeito CRUZ, "Normas processuaise regimentais sobre a 
sustentação oral’', in: Estudos sobre 0 processo e a Constituição 
de 1988,1993, p. 224- 229.Também CRUZ, "A sustentação oral em ‘ 
face dos artigos 554 e 565 do Código de Processo Civil”. In: Revista 
de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. . 
v. 19, n. 96. p. 9 -12 , set./out. 1985.

12 Cf. CRUZ, "Pressupostos processuais, condições da ação e ins- 
trumentalidade do processo". In-, Uma vida dedicada ao D ire ito - 
Homenagem a Carlos Fienrique de Carvalho, 0 editor dos ju r is 
tas, 1995. p. 608 e ss.
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[...] não ocorre, apesar do teor daquele diplo
ma, vício na alienação ou oneraçãode bens em 
fraude contra credores. Estes, através da cha
mada ação pauiiana, na verdade, desde que 
demonstrem o concurso de dois requisitos -  0 
conluio ou consilium fraudis, de um lado, e a 

- insolvência, ou evenfus c/amn/, do outro lado-  
conseguem 0 reconhecimento da ineficácia do 
ato de disposição patrimonial indevidamente 
praticado pelo devedor. Isso significa que ne
nhum vício, sequer -de anulabilidade, incide 
sobre a alienação ou oneração. Só que, em ra
zão da fraude e do desfalque patrim onial, 
comprometedores da satisfação dos credores, 
a sentença proferida na ação pauiiana proce
dente permitirá a penhora do bem ou dos bens 

..e m  poder de terceiro (CRUZ, 2000, p. 110 èm ).

O significado do § 20 do artigo 103-A da Consti
tuição Federa! é que, para proporá aprovação, a revi
são ou 0 cancelamento de qualquer súmula, a lei não 
poderá afastar a legitimidade daqueles que podem 
propor a ação direta de inconstitucionalidade.

O § 3o do artigo 103-A prevê-reclamação ao 
STF contra 0 ato administrativo ou judicial que con
trariar a súmula aplicável ou que a aplicar de modo 
inadequado. A reclamação para o Supremo Tribunal 
Federal, como demanda originária ou meio autôno
mo de impugnação, acha-se prevista no a/tigo 102, 
inciso I, alínea /, da Constituição da República. Não 
se pode afirm ar que o parágrafo é meramente 
explicativo porque nele se prevê qual deverá ser a 
providência do STF: julgando procedente a reclama
ção, este anulará o ato administrativo ou cassará a 
decisão judicial impugnada, determinando que ou
tra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, 
conforme a hipótese.

29 O Conselho N acional de Justiça; com posi
ção, presidência., escolha dos seus m em 
bros, atrib uições, corregedoria, atuação do 
Procurador-G eral da República e do Presi
dente do Conselho Federal da OAB; as 
ouvidorias de ju stiça  (artigo 103-B)

Trata-se do epílogo do grande debate sobre o 
chamado controle externo do Poder Judiciário. A

independência deste, em face dos demais Poderes, 
sempre salientou a importância do seu autogoverno, 
seja em termos administrativos, seja em termos fi
nanceiros, seja através da regras do seu regimento 
interno, incluindo-se, ainda, a matéria disciplinar. Evi
dentemente a própria hierarquia da magistratura só 
abrange a chamada competência de derrogação, pois 
o tribunal pode reformar a decisão do órgão inferior, 
mas não lhe ditar regras para o exercício da jurisdição. 
Naturalmente existe a atividade disciplinar, exercida 
pelas corregedorlas e pelos próprios tribunais.

Agora, ocolegiado heterogêneo, porque inte
grado por elementos estranhos à magistratura, que 
é 0 Conselho Nacional de Justiça, exercerá impor
tantes funções de controle, salvo qualquer função 
formalmente Poder Judiciário.

O artigo 103-B dispõe:

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 
quinze membros com m aisd etrintaecinco e 
menos de sessenta e seis anos de idade, com 
mandato de dois anos, admitida uma recondu
ção, sendo: I -  um Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; 
II -  um Ministro do Superior Tribunal de Justi
ça, indicado pelo respectivo tribunal; III -  um 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
indicado pelo respectivo tribunal; IV -  um 
desembargador de Tribunal de Justiça, indica
do pelo Supremo Tribunal Federal; V -u m  juiz 
estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Fe
derai; VI -  um juiz de Tribunal Regional Fede
rai, indicado pelo SuperiorTribunal de Justiça; 
VII -  um ju iz federal, indicado pelo Superior 

■ Tribunal de Justiça; Vlií -  um ju iz  de Tribunal 
Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho; IX -u m  juiz do trabalho, 
indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; X 
-  um membro do Ministério Público da União, 
indicado pelo Procurador-Cera) da República; 
XI -  um membro do Ministério Público estadu
al, escolhido pelo Procurador-Geral da Repú

blica dentre os nomes indicados pelo órgão 
competente de cada instituição ,estadual; XII — 
dois advogados, indicados pelo Conselho Fe-



deraí dá Ordem dos Advogados do Brasil; XIII 
-  dois cidadãos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara 
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

O caputtranscrito se afasta do teor do caput 
do artigo 101 da Constituição da República, pelo qual 
os Ministros do STF terão “mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade”. Portanto, 
com trinta e cinco anos completos, alguém preen
cherá o requisito mínimo de idade para tornar-se 
órgão do Conselho Nacional de Justiça, o mesmo 
podendo acontecer antes de completar seus sessen
ta e seis anos.

■ Tecnicamente, não cabe falarde mandato, mas 
de investidura temporária de dois anos, admitida 
uma recondução por igual período.

Dos quinze membros do Conselho Nacional 
de justiça, nove pertencem à magistratura: um Mi
nistro do STF, indicado por este; um Ministro do STJ,' 
indicado por este; um Ministro do TST, indicado por 
este; um desembargador de Tribunal de Justiça, in
dicado pelo STF; um juiz estadual, indicado pelo STF; 
um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 
STJ; um juiz federal, indicado pelo STJ; um juiz de 
Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST; 
um juiz do trabalho, indicado pelo TST.

Seguem-se os seis membros alheios à magis
tratura: um membro do Ministério Público da União, 
indicado pelo Procurador-Geral da República; um 
membro do Ministério Público estadual, escolhido 
pelo Procurador-Geral da República, dentre os no
mes indicados pelo órgão competente de cada ins
tituição estadual; dois advogados indicados pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil; e dois cidadãos, de notável saber jurídico e repu
tação ilibada, indicados um deles pela Câmara dos 
Deputados e o outro pelo Senado Federal.

A rigor, os dois cidadãos não precisam, necessa
riamente, serformados em Direito, Contudo, o critério 
objetivo do notável saber jurídico torna elementar a 
existência do diploma de Faculdade de Direito. Note-se 
que, preenchidos os demais requisitos, nada impedirá 
que a Câmara ou o Senado escolha um magistrado ou 
membro do Ministério Público. Ouanto aos advoga

dos, dificilmente deixarão de ser os escolhidos pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, ante a considera
ção feita sobre o notável saber jurídico.

Poderá, bem sei, haver a objeção de que tais 
cidadãos não poderíam ser da carreira da magistra
tura, pois eles se destinariam ao chamado controle 
externo do Poder Judiciário. Mesmo diante do já re
ferido julgamento improcedente da ação direta de 
inconstitucionalidade, importa o texto com sua re
dação, e esta de modo algum restringe a escolha de 
magistrados como cidadãos escolhidos pelas Casas 
do Congresso. Note-se que nem estou me referindo 
a juizes aposentados, circunstância que afastaria 
bem mais facilmente qualquer objeção.

Subsiste certa impugnação ao novo órgão 
constitucional:

Ouanto ao Conselho Nacional da Justiça, pes
soalmente, tenho sérias dúvidas sobre sua cons- 
titucionalidade. Entendo que o art. -103-B que o 
instrumentaliza éem parte inconstitucional, ao 
determinar que representantes do Legislativo 
dele façam parte, com poderes, inclusive, de 
destituição de magistrados. (MARTINS, 2005. 
p. 67e ss., especialmente p. 195).

O próprio membro do Ministério Público, em 
certo entendimento, apesar de pertencer a institui
ção considerada essencial à função jurisdicional, só 
participaria do Conselho, através do Procurador-Ge
ral, oficiando, nele “exercendo a função de fiscal da 
lei" (VELLOSO, in: Revista dos Tribunais, v. 705. p. 16). 

Opinião bem diversa pondera:

Resta, ainda, uma última observação. Não bas
tasse 0 “controle externo’1 do Poder Judiciário 
e do Ministério Público estar perfeitamente 
de acordo com a soberania popular e 0 Estado 
Constitucional,a polêmica emtornoda Emen
da 45 perde muito do sentido também por
que o controle instituído nos novos artigos 
103-B ei30-A  não é nenhum controle externo. 
Basta lermos a composição do Conselho Naci
onal de Justiça e do Conselho Nacional do M i
nistério Público para constatarmos este fato.
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O Conselho Nacional de Justiça é composto 
por 15 membros, dos quais 9 pertencem ao 
próprio Poder Judiciário [...] e 6, a setoresjurí- 
dicos (um membro do Ministério Público da 
União, um membro do Ministério Público es
tadual, dois advogados indicados pelo Con
selho Federal da OAB e dois cidadãos, com 
ilibada reputação e notável saber jurídico, in
dicados pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal). A composição do Conselho 
Nacional do Ministério Público, por sua vez, é 
de 14 membros, dos quais 8 são do próprio 
Ministério Público [...] e 6, novamente, perten
cem a setores jurídicos [...] O controle institu
ído pela Emenda 45 está bem longe de ser um 
“controle externo". Isto sem relembrarmos 0 
fato de que as atribuições dos dois Conselhos 
são merâmente administrativas, sem nenhum 
controle efetivo sobre a atuação e eventual 
abuso de poder e usurpação de funções por 
parte do Poder Judiciário e do Ministério Pú
blico]...] O controle democrático do Poder Ju
diciário e do Ministério Público ainda está para 
ser instituído no Brasil (BERCOVICi, 2005. p. 
67 e ss., especialmente p. 190 e 191).

O § 1o do artigo 103-B estabelece: “O Conselho 
será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, que votará em caso de empate, ficando ex
cluído da distribuição de processos naquele tribunal”.

O Conselho Nacional de Justiça não dispõe, 
portanto, da prerrogativa de escolher seu próprio 
presidente. Realmente, pelo critério de votação, po
dería recair a escolha num juiz de 10 grau ou até em 
membro alheio à magistratura, hipótese que deve 
ter contribuído para a fixação feita no próprio texto 
constitucional. Tal ministro do STF deverá votar em 
caso de empate, dispensado da distribuição de pro
cessos no colegiado de origem.

Por determinação do § 2° do artigo 103-B, os 
membros do Conselho “serão nomeados pelo Presi
dente da República, depois de aprovada, a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal”. Percebe- 
se a analogia com a própria escolha dos Ministros

do STF e dos titulares de outros cargos públicos de 
maior relevo.

Transfere-se a prerrogativa da escolha ao STF, 
ocorrendo om issão nas ind icações: “§ 30 Não 
efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas 
neste artigo, caberá a escolha ao SupremoTribunal 
Federal”.

O § 4o se dedica às atribuições do novo órgão: 
"Compete ao Conselho o controle da atuação adm i
nistrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumpri
mento dos deveres funcionais dos juizes, cabendo-lhe, 
além de outras atribuições que Ihèforem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura: [...]”.

Aceitando a opinião generalizada, antes do 
exame dos vários incisos, convém insistir em que 
nenhuma atividade jurisdicional cabe ao Cohselho 
Nacional de Justiça, mas somente 0 controle da atuação 
adm inistrativa, financeira e disciplinar do Poder 
Judiciário. Os incisos que se seguem não têm natu
reza taxativa, já que se prevê que outras funções se
jam  atribuídas pelo Estatuto da Magistratura ao 
novo órgão colegiado.

Não posso deixar de salientar meu ponto de 
vista, expresso em tese de doutorado, de que a ativi
dade disciplinar é materíaimente jurisdicional:

Sob a vigência da Constituição de 1988, apro
vou-se a Lei n. 8.112/90, com alguns progres
sos, mas ainda desconhecendo a natureza 
ju risd ic io n a l inegável do processo a d m i
nistrativo disciplinar, cujos efeitos são im u
táveis, enquanto houver espaço impenetrável 
ao controle do Poder Judiciário, pois nada pre- 
vêquantoà elementar exigência deimparcia- 
lidade dos órgãos julgadores, favorecidos, por 
outro lado, em m atéria de contraditório  
(CRUZ, 1996, p. 382, com mais detida exposi
ção nas p. 360 e ss.).

A exigência de demissão do servidor público 
vitalício somente através de sentença judicial transi
tada em julgado se distingue do processo disciplinar 
atribuído a órgãos administrativos pela competên
cia do Poder judiciário de julgar aquele processo.
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Retomando o interrompido § 40, seu inciso 1 
enuncia a incumbência de “zelar pela autonomia.do 
Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir'atos regulamenta
res, no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências”. Embora a Associação Brasileira de 
Magistrados tenha ajuizado a ADin n. 3367-1/DF, 
principalmente pela quebra da independência dos 
Poderes da República (CF, art. 20), que foi julgada 
improcedente, por maioria, relator o Ministro Cezar 
Peluso, o dispositivo ora comentado propugna exa
tamente o zelo pela autonomia do Poder Judiciário 
(sobre a ADIn, cf. Theodoro Júnior, op. cjt., p. 34). 
Caberá, ainda, ao novo colegiado empenhar-se pelo 
cumprimento das normas do Estatuto da M agis
tratura.

Para atingir seus fins, 0 Conselho conta a prer
rogativa de expedir atos regulamentares no âmbito 
das suas atribuições (mais correta essa expressão 
do que “competência”, palavra relacionada à ativi
dade jurisdicional). Também poderá orientar os ór
gãos judiciários sobre providências a serem adota
das, até as recomendando.

O inciso II do § 4o impõe ao novo órgão

[...}zelar pela observância do art. 37 e apreci
ar, de ofício ou mediante provocação, a lega
lidade dos atos adm inistrativos praticados 
por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 
prazo para que se adotem as providências ne
cessárias ao exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo da competência do Tribunal de Con
tas da União.

No artigo 37 da Constituição de 1988 se con
centram as disposições gerais que regem a admi
nistração pública, que “obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e eficiência”, além de outros dispositivos 
enumerados em diversos incisos.

O controle da legalidade dos atos adm inis
trativos praticados por membros ou órgãos do Po
der Judiciário não afasta o controle incluído nas

atribuições (expressão m ais adequada do que 
“competência”, já  que não se cuida de atividade 
jurisdicional) do Tribunal de Contas da União.

Adisposicãodo PoderJudiciário,em geral, em 
não aceitar condutas censuráveis dos seus membros 
tem demonstrado que 0 corporativismo se orienta 
no sentido da coletividade e da legitimidade da pró
pria instituição. O inciso III reforça tal tendência, 
exigindo, de início, que 0 Conselho acolha as recla
mações contra juizes e colegiados do Poder Judiciá
rio, incluindo-se as queixas feitas contra os serviços 
auxiliares da Justiça ou dos tabelionatos e registros 
públicos.

Saliente-se que, longe de afastar a atuação 
disciplinar dos próprios órgãos judiciários, 0 inciso 
III do § 4o preserva tais atribuições (e não compe
tência, como já se observou).

Mas, aí, existe grave inovação: 0 Conselho Na
cional de Justiça pode avocar processos disciplina
res em andamento, assim como pode determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. Também lhe cabe aplicar outras sanções 
disciplinares e administrativas, assegurada ampla 
defesa.

Não se menciona, com acerto, a mais grave 
sanção, que consiste na demissão do magistrado, 
pena expulsória da perda do.cargo, por enquanto 
ligada à própria noção de vitaIiciedade: esta só 
admite a pena de demissão por força de sentença 
jud icial transitada em julgado (artigo 95, inciso I, 
da Constituição de 1988). Só exercendo função ma
terialmente jurisdicional, não pode 0 Conselho 
Nacional de Justiça proferir sentença para aplica
ção da pena de demissão de qualquer membro do 
Poder Judiciário.

O inciso IV do § 4 o impõe ao novo órgão 
"representar ao Ministério Público, no caso de cri
me contra a adm inistração pública ou de abuso 
de autoridade”. Sendo 0 M inistério Público 0 ór
gão titular da ação penal, a notitia criminis para as 
providências cabíveis, como 0 inquérito policial ou a 
denúncia, conforme 0 caso, torna-se dever expresso 
do Conselho.
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Por força do inciso V do § 40, cabe ao novo 
colegiado “rever, de ofício ou mediante provoca
ção, os processos disciplinares de juizes e mem
bros de tribunais julgados há menos de um ano”. 
Lembrando que aquilo que 0 ju iz ou outro órgão 
público pode fazer de ofício, também pode fazer a 
requerimento de alguém (a recíproca não é verda
deira, bastando lembrar que os processos judiciais 
dependem sempre de iniciativa da parte interessa
da). A revisão dos processos disciplinares movidos 
contrajuízes ou membros detribunal podeserfei- 
ta pelo Conselho, se 0 julgamento datar de menos 
de um ano.

O inciso VI do § 4o atribui ao Conselho "ela
borar semestralmente relatório estatístico sobre 
processos e sentenças prolatadas, por unidade da 
Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciá
rio”. Sobre a matéria, existe indispensável contri
buição doutrinária, de que se destaca apenas a sexta 
conclusão:

[...] somente com investigação estatística pro
fissionalmente planejada e conduzida, abran
gente de todos níveis do Poder Judiciário e 
de todos os órgãos que contribuem para 0 
“acesso à ju stiça”, poder-se-á chegara resul
tado satisfatório. Sem isso continuaremos ta
teando, sempre às voltas com 0 problema, 
pois não será possível resolvê-lo com paliati
vos concebidos em gabinetes, sem consulta à 
realidade viva que a investigação estatística 
poderá (assim espero) fotografar (ARAGÃO. 
In: Revista de Processo, v. 28, n. 110, p. 18, abr./ 
jun. 2003).

O inciso VII do § 40 acrescenta a função o Con
selho de:

[...] elaborar relatório anua! propondo as pro
vidências que julgar necessárias, sobre a situa
ção do Poder.Judiciário no País e as atividades 
do Conselho, 0 qual deve integrar mensagem 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal a 
ser remetida ao Congresso Nacional, por oca
sião da abertura da sessão legislativa.

Percebe-se a importância do relatório estatís
tico para a elaboração desse relatório anual, uma 
vez que as providências a serem sugeridas depen
dem da realidade do Poder Judiciário brasileiro e do 
próprio Consel ho. A mensagem do Presidente do STF 
ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, conterá tal relatório anual.

O § 5o do artigo 103-B da Constituição Federa! 
dispõe: "O Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará 
excluído da distribuição'de processos no Tribunal, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe fo
rem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as se
guintes: [...]". Antes do exame dos incisos desse pa
rágrafo, deve ficar claro que o Conselho não poderá 
escolher outro corregedor que não seja o Ministro 
do STJ integrante do novo colegiado. E até para que 
tal Ministro-Corregedor possa dedicar-se às suas re
levantes funções, ele fica dispensado da distribui
ção de processos no STJ. Além das atribuições dos 
incisos que se seguem, também 0 Estatuto da M a
gistratura poderá acrescentar outras.

O inciso ! do § 5o começa com a atribuição de 
“receber as reclamações e denúncias, de qualquer 
interessado, relativas aos magistrados e.âos servi
ços judiciários”. A rigor, no tocante à ação penal 
pública, denúncia é a “denominação que se dá à pe
tição inicial dessa ação pelo artigo 24 do CPP" (Ml- 
RABETE, 1998, p. 125; CRUZ, in: Revista Forense, v. 
98, n. 363, p. 117, set./out. 2002). Se também queixa e 
reclamação são palavras equívocas, por contarem 
significado técnico, sua maior divulgação, em seu 
sentido comum e predominante, abona seu uso a 
propósito das providências que qualquer interessa
do peça em face da atuação negativa dos magistra
dos e dos serviços judiciários.

Por força do inciso II do § 50, também cabe ao 
Ministro-Corregedor “exercer funções executivas do 
Conselho, de inspeção e de correição geral”, A ins
peção corresponde ao controle, enquanto fiscaliza
ção, destinando-se a correição geral ao saneamento 
das irregularidades, mesmo com a atuação do po
der disciplinar.



242 Justitia, São Paulo, 65 (198), jan./jun. 2008

E o inciso III do § 50 inclui a função de “re
quisitar e designar magistrados, delegando-ihes 
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou 
tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e 
Territórios". Quanto à requisição e designação de 
magistrados, note-se que não se faia em dispensa 
das suas distribuições ordinárias. De qualquer 
modo, em hipótese alguma poder-se-á afastar a 
garantia da inam ovibilidade do magistrado (arti
gos 95, inciso II, e 93, inciso VIII, da Constituição 
de 1988, o último deles com a redação trazida pela 
Emenda n. 45/2004).

O § 6o do artigo 103-B da Constituição dispõe: 
“Junto ao Conselho oficiarão 0 Procurador-Geral da 
República e 0 Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil”. Entende-se que 
tais titulares do mais alto posto hierárquico de duas 
funções essenciais à Justiça, mesmo já se achando 
estas representadas por integrantes do próprio Con
selho, opinem a respeito das deliberações deste. 

f O § 7o do artigo 103-B estabelece:

A União, inclusive no Distrito Federal e nos 
Territórios, criará ouvidorias de justiça, com
petentes para receber reclamações e denúnci
as de qualquer interessado contra membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus 
serviços auxiliares, representando diretamen
te ao Conselho Nacional de Justiça.

No dicionário Aurélio, ouvidoria quer dizer 
“cargo ou funções de ouvidor”, enquanto ouvidor, 
em tal sentido, corresponde a “antigo magistrado 
com asfunções do atual juiz de direito”. Pesquisan
do a autoria do poema satírico "As cartas chilenas”, 
Oliveira Netto observa:

Desde 0 início da vida administrativa que se 
seguiu à criação do governo-geral, foram sem
pre motivo de dissídios e lutas as relações, 
entre governadores e capítães-gerais, autori
dades máximas da colônia, revestidas de to
dos os poderes administrativos e militares e 
os ouvidores-magistrados encarregados dos 
assuntos da justiça. A independência para 0

exercício das difíceis funções atribuídas aos>
ouvidores foi sempre assegurada pela legis
lação geral em vigor na época, suas prerro
gativas e poderes sempre aumentados pelos 
regimentos gerais e leis extravagantes que 
eram expedidas subsidiariamente às ordena
ções, 0 que demonstra o interesse da metró
pole em amparar e tornar eficiente a ação dos 
funcionários a quem cumpria superintender 
a administração da justiça (OLIVEIRA NETTO, 
1975, p. 70 e 71).

Certamente as ouvidorias recém-instituídas 
pela Emenda n. 45/2004 não correspondem a car
gos da magistratura, não sendo correto falar-se em 
sua competência, mas em atribuições de recebimen
to das queixas e reclamações contra os órgãos do 
Poder Judiciário e os serviços auxiliares e represen
tar diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.

30 O T rib u n a l Sup erior do Trab alho : com po
sição, com petência,- a Escola N acional de 
Form ação e Aperfeiçoam ento de M ag istra 
dos do Trabalho e o Conselho Superior da 
ju s t iç a  do Trab alho  (artigo 111-A)

O artigo 111-A traz mais ampla e detida regu
lamentação do Tribunal Superior do Trabalho. Este 
compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e me
nos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presi
dente da República após aprovação pela maioria 
absoluta do Senado Federal. Não se deve perder de 
vista que não se exige a condição de brasileiro nato, 
exigência só feita para os Ministros do STF (artigo 
12, § 3o, inciso IV, da Constituição da República). O 
teto de idade de sessenta e cinco anos evita, como 
nos casos análogos, que seja nomeado alguém, 
alheio à carreira da magistratura trabalhista, a pou
co tempo da aposentadoria compulsória, enquanto 
a idade mínima mais elevada pressupõe maior ama
durecimento e experiência do candidato ao cargo. 
Também existe analogia na nomeação pelo Presi
dente da República, somada à prévia aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal.
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Um quinto dos Ministros do TST será formado 
de advogados com mais de dez anos de efetiva ativi
dade profissional e membros do Ministério Público , 
doTrabalho com mais de dez anos de efetivo exercí
cio, observado o disposto no art. 94. A principal de
corrência da aplicação do artigo 94 consiste em que, 
para os advogados, exigir-se-á, além dos dez anos 
de efetiva atividade profissional, 0 requisito do no
tório saber jurídico e da reputação ilibada. Salien- 
te-se que, para os membros do Ministério Público 
do Trabalho, não admitida a nomeação de membro 
de outro Ministério Público, os dez anos são de car
reira, não de exercício efetivo de atividade profissi
onal. Em qualquer caso, precederá, a lista sêxtupla, 
elaborada pelos órgãos de representação das res
pectivas classes, à formação da lista tríplice pelo TST, 
que será submetida ao Presidente da República para 
a nomeação de um dos integrantes da lista, no pra
zo de vinte dias.

Os demais Ministros do TST serão recrutados 
dentre juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo 
próprio Tribunal Superior.

A previsão do § i °  de que a lei disporá sobre a 
competência do Tribunal Superior do Trabalho re
pete 0 revogado § 30 do artigo 111 da Constituição 
de 1988. Note-se que 0 legislador ordinário assu
me responsabilidade que só não chega ao nível 
constituinte porque o artigo 114 da Constituição, 
também resultante da Emenda n. 45/2004, enu
mera as matérias de competência da Justiça do 
Trabalho. Mesmo assim, o inciso IX do referido arti
go 114 traz norma um tanto genérica, sabido que a 
competência da chamada Justiça comum é residual: 
tudo 0 que não for da competência do STF, do STJ e 
dasJustiças especiais, entre as quais a doTrabalho, 
e também não se atribuir à Justiça (comum) Fede
ral, caberá à Justiça (comum) dos Estados, do Dis
trito Federal e Territórios.

Acidentes dotrabalho de modo algum podem 
passar à competência da Justiça do Trabalho. Sem 
dúvida, a expressão vaga “outras controvérsias de
correntes da relação de trabalho, na forma da lei” 
poderia sugerir apressada conclusão em outro sen
tido. Acontece que 0 artigo 109, inciso I, da Consti
tuição da República continua dispondo:

Aos juizes federais compete processar e ju l
gar: I -  as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, as
sistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes dotrabalho e as sujeitas à Jus
tiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Nem se alegue que 0 legislador costuma co
meter enganos, que ao intérprete caberá acertar. 
Poderia bem ter ocorrido "esquecimento" do texto 
há pouco citado. Saliente-se, contra tal argumento, 
que 0 legislador constituinte revisional visitou 0 
artigo 109 da Constituição Federal, para lá introdu
zir o inciso V-A, com a federalização das causas so
bre os direitos humanos, além do § 50, relativo ao 
incidente de deslocamento de competência das cau
sas de grave violação dos direitos humanos para a 
Justiça Federal. Não obstante tudo isso, o inciso I do 
mesmo artigo 109 da Constituição Federal perma
neceu imutável. Enfim, nele há expressa referência 
às causas de acidentes dotrabalho, de um lado, e às 
sujeitas à Justiça do Trabalho, do outro lado. Só atra
vés de nova em enda constitucional a m atéria 
infortunística deixará de pertencer à competência 
da Justiça comum dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios.

O § 2° do artigo 111-A prevê:

Funcionarão junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho: i -  a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, 
cabendo-lhe, dentre outras funções, regula
mentar os cursos oficiais para 0 ingresso e 
promoção na carreira; II -  o Conselho Superior 
da Justiça doTrabalho, cabendo-lhe exercer, na 
forma da lei, a supervisão administrativa, orça
mentária, financeira e patrimonial da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
como órgão central do sistema, cujas decisões 
terão efeito vinculante.

Em conexão com 0 TST, portanto, atuarão as 
duas novas entidades. A primeira delas, a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de M a
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gistrados do Trabalho, confirma o empenho do le
gislador em apoiar a capacitação dos magistrados 
da área trabalhista. A tarefa primordial da nova ins
tituição consiste na regulamentação dos cursos ofi
ciais para o ingresso e promoção na carreira; Mas 
outras funções caber-lhe-ão, obviamente análogas 
àquela expressamente enunciada.

O segundo órgão mencionado, que terá suas 
atividades reguladas por lei, incumbir-se-á da su
pervisão administrativa, orçamentária, financeira e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeira e 
segunda instância, como órgão central do sistema, 
gozando suas decisões do efeito vinculante.

31 O Conselho Nacional do Ministério Público: com
posição, escolha dos seus membros, atribuições, 
corregedoria, atuação do Presidente do Conselho 
Federa! da OAB; as ouvidorias do Ministério Públi
co (artigo 130-A)

O paralelismo entre 0 novo artigo 103-B e o art. 
130-A mostra-se manifesto. A transcrição da relação 
dos membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público impõe-se, menos pela divergência do seu 
número de quatorze membros do que pelos respecti
vos titulares. Antes da sua enumeração, deve-se obser
var que serão nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Fedgral, para um período de investidura de 
dois anos, admitida uma recondução. São os membros 
desse novo órgão: i - o  Procurador-Geral da República, 
que 0 preside; II -  quatro membros do Ministério Pú
blico da União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras (conforme 0 artigo 128, inciso I, 
0 Ministério Público Federal, 0 Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios): III -  três 
membros do Ministério Público dos Estados (tanto 
Promotores de Justiça, órgãos que oficiam perante 0 
1o grau de jurisdição, quanto Procuradores de Justiça, 
que atuam perante o 2° grau); IV -d o is  juizes, indica
dos um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo 
Superior Tribunal de Justiça (tanto de 1° quanto de 20 
grau, uma vez que não se incluem Ministros); V -d o is  
advogados, indicados pelo Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil; VI -  dois cidadãos de

notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados 
um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 
Federal.

No debate já mencionado sobre a constituciona- 
lidade do chamado controle externo, deve sempre ser 
lembrada a referência dele à também chamada sepa
ração dos poderes. Por tal motivo, sequer merece 
atenção 0 tema, pois 0 Ministério Público nem che
ga a ser “um ‘poder’, na acepção da Constituição de 
1988" (BERCOVICI, op. cit., p. 186).

Antecipei referência a órgãos do Ministério 
Público perante 0 1° e 20 grau porque 0 § 10 prevê que 
os membros do Conselho oriundos do Ministério Pú
blicos serão indicados pelos respectivos Ministérios 
Públicos, na forma da lei. Ora, 0 elenco do artigo 103- 
B prevê, expressamente, desembargador e juiz esta
dual, por exemplo. Se o legislador da Emenda n. 45/ 
2004 quisesse excluir o Promotor de Justiça perante 
o 1o grau, ele o faria expressamente, o mesmo valen
do para o Procurador de Justiça, perante o 20 grau.

O § 2o confere ao Conselho Nacional do M i
nistério Público 0 controle da atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e do cumprimen
to dos deveres funcionais de seus membros. Antes 
do exame das atribuições desse novo órgão, obser
vo que a atividade disciplinar, contemplada no con
trole do cumprimento dos deveres funcionais dos 
membros do Ministério Público, como afirmei a pro
pósito do Conselho Nacional de Justiça, apresenta 
natureza materialmentejurisdiciõnal.

O inciso i do § 2o atribui ao novo Conselho 
zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, podendo, ainda, expedir atos re
gulamentares, no lim ite das atribuições do novo 
colegíado, cabendo-lhe, ainda, recomendar provi
dências.

O inciso li § 2° repete, quase literalmente, o 
disposto no artigo 103-B, § 40, inciso II, quanto ao 
Conselho Nacional de Justiça, ficando, quanto aos 
membros ou órgãos do Ministério Público, reitera
das as observações feitas a propósito dos membros 
ou órgãos do Poder Judiciário.

O inciso III do § 2° reitera quase literalmente o 
teor do inciso III do § 40, relativo ao Conselho Nacional 
de Justiça, razão pela qual fica valendo para 0 Ministé-
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rio Público, salientando-se, apenas, que também 0 
Conselho Nacional deste não pode demitirqualquer 
membro vitalício da instituição, 0 que depende de 

• sentença judicial (artigo 128, § 50, inciso I, alínea a, 
da Constituição Federal).

Também vale para 0 inciso IVdo § 2° do artigo 
130-A aquilo que se afirmou sobre 0 inciso V do § 40 
do artigo 103-B, quanto à revisão de processos disci
plinares relativos aos membros do Ministério Públi
co julgados há menos de um ano.

O inciso V diverge, em alguns aspectos, do 
análogo inciso VI, do § 40, do artigo 103-B: o prazo 
para elaboração do relatório agora é anual, e não 
semestral; por outro lado, tal prazo se destina à pro
posta das providências julgadas necessárias sobre a 
situação do Ministério Público no país e as ativida
des do Conselho; enfim, esse relatório deve integrar 
a mensagem do Presidente da República ao Congres
so Nacional por ocasião da abertura da sessão legis
lativa, prevista no art. 84, inciso XI, da Constituição 
de 1988.

O § 3o guarda grande analogia com o disposto 
no § 5o do artigo 103-B. Por tal motivo, apenas se 
destaca o que este apresenta de diferente. O Conse
lho escolherá, em votação secreta, um Corregedor 
nacional, dentre os membros do Ministério Público 
que 0 integram, vedada a recondução. Portanto, a 
Emenda n. 45/2004 não designou um dos membros 
do Conselho Nacional do Ministério Público como 
Corregedor nacional.

A analogia se mostra maior quanto às atribui
ções de tal Corregedor nacional (incisos I a III), além 
das que lhe forem conferidas pela lei.

O § 4o se afasta do § 6o, do artigo 103-B, uma 
vez que só prevê a atuação do Presidente do Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ofi
ciando junto ao Conselho Nacional do Ministério 
Público.

O § 5o só aparentemente difere do § 70 do arti
go 103-B, quando se omite a expressa referência ao 
Distrito Federal e aos Territórios, no tocante às leis 
da União. Portanto, tudo 0 que se afirmou a propó
sito das ouvidorias de justiça se aplica às ouvidorias 
do Ministério Público.

III O Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas
(art. 3 °)

O artigo 3o da Emenda Constitucional n, 45/ 
2004 dispõe: “A lei criará o Fundo de Garantia das 
Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas de
correntes de condenações trabalhistas e adm inis
trativas oriundas da fiscalização do trabalho, além 
de outras receitas." *

Existe grande relevância social nesta inovação. 
O Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas será 
criado por lei, formado pelas multas provenientes de 
condenaçõestrabalhistaseadministrativasdecorren- 
tes da fiscalização do trabalho e dè outras receitas.

O objetivo disso consiste em “assegurar aos 
trabalhadores que tenham ganho de causa perante 
a Justiça do Trabalho, 0 recebimento de seus crédi
tos, que, aliás, não é pioneiro, pois na Espanha existe, 
há bastante tempo, um fundo semelhante” (SOARES 
FILHO. In: Revista Ltr. v. 69. p. 63)

Chama atenção, por certa analogia, nos casos 
de pena criminal e indenização civil, no Direito ca
nadense, a circunstância de que, para evitar que a 
vítima fique sem a reparação devida, pela insolvên- 
cia do infrator,

[...] as províncias estabeleceram' Criminal In
juries Compensation Boards, que pagam inde
nizações em dinheiro proveniente de fundos 
estatais às vítimas de crimes. Ouando paga tal 
indenização, o Board se sub-roga, em benefí
cio do erário público, em qualquer direito ou 
ação civil que a vítima pudesse ter contra o in
frator. Em sua demanda contra 0 Compensation 
Board, a vítim a tem de dirigir-se ao Estado 
como administrador e detèntor de poder de 
regulamentação. Sua demanda e o processo 
que se observa são parte do que é chamado 
Administrative Lâw(WADDAMS, 1997, p. 57 e 
58. Também CRUZ, in: Revista Forense, v. 351, 
p. 122).

Voltando ao texto citado sobre 0 Fundo de 
Garantia das Execuções Trabalhistas, mostra-se 
oportuno lembrar que a execução constitui
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[...] em nosso meio, o maior problema para a 
efetivação do comando emanado da sentença 
condenatória, ante a dificuldade, ou impossi
bilidade, de apreensão de bens do devedor. Por 
meio dela é que o Estado exaure a prestação 
jurisdicionaí. Sua frustração, por conseguinte, 
é caúsa do descrédito no Poder Judiciário por 
parte de considerável parcela da população. 
Daí, a relevância do Fundo deGarántia das Exe
cuções Trabalhistas, cuja constituição não 
acarretaráaum entodeônusfinanceiroao Es
tado -  porquanto se fará pelos valores das 
multas estipuladas em condenações traba
lhistas, assim como em procedimentos ad
ministrativos de fiscalização do trabalho -  e 
atenderá, sem mais delongas, os trabalhado
res nas causas em que tiverem reconhecido 
seu direito a prestações pecuniárias, socor- 
rendo-os em sua premente necessidade de 
subsistência (SOARES FILHO, op. cit., p. 63).

Como o processo de execução, em última aná
lise, consiste na invasão do patrimônio do devedor, 
para, às custas desse patrimônio, a satisfação do cre
dor dotado de título executivo, em comparação com 
outros ordenamentos jurídicos, temos certo exage
ro de bens impenhoráveis. Tal aspecto mereceu crí
ticas e sugestões em estudo dedicado ao tema da 
reforma da legislação processual civil (CRUZ, “O pro
cesso de execução, cit., p. 112 -115).

Claro que a “eficácia da execução dependerá 
do bom conhecimento, pelo credor, do patrimônio 
do seu devedor” (NICOD, 1989, p. 4). Diligências 
requeridas ao juiz para possível descoberta de bens 
penhoráveis do executado, objeto de discussões nos tri
bunais, sequer constituem verdadeira questão pro
cessual.

Perfeitamente aceitáveis “as provisões de ali
mentos e de combustível, necessárias à manutenção 
do devedor e de sua família durante um mês”, assim 
como 0 “anel nupcial e os retratos dê fam ília” (CPC, 
artigo 649, incisos II e III), por exemplo. No Direito 
inglês, roupas, mesmo de cama e utensílios "até 0 
valor de 20 libras são impenhoráveis" (KIRÁLFY, 1978, 
p. 218). No Direito francês, observa-se que os objetos

necessários ávida material do devedor e de sua fam í
lia tornam-se penhoráveis se forem bens de valor, 
em razão, principalmente, da sua importância, da sua 
matéria, da sua raridade, da sua antigüidade ou do 
seu caráter luxuoso (NICOD, 1989, p. 27). A propósito, 
mostra-se inaceitável a sugestão que considera 
impenhorável o retrato do pai do devedor, "pintado 
por Portinari” (SANTOS, 1996, p. 134).

Mas a cláusula de impenhorabilidade, volun
tariamente imposta como tal ou em decorrência da 
cláusula mais abrangente de inalienabilidade (CPC, 
artigo 649, inciso I), não possui caráter amplo em 
outros ordenamentos jurídicos. Na França, se “a lei 
de julho de 1971 permite que um bem doado ou le
gado seja sujeito a cláusula de inalienabilidade, esta 
deve ser temporária e justificada por motivo sério e 
legítimo” (NICOD, 1989, p. 26). O Código de Proces
so Civil da Província de Ouébec admite que o juiz 
possa permitira penhora do bem clausulado,determi
nando a proporção em que'caiba a mesma penhora 
(artigo 553, n. 3). O novo Código Civil brasileiro restrin
ge, nos artigos 1.848 e 2.042, a imposição de cláusu
la de inalienabilidade sobre os bens da legítima, 0 
que altera muito pouco, mas já constitui alguma 
vantagem (CRUZ. In: Revista Forense, v. 98, n. 364, p. 
204 - 206, nov./dez. 2002).

Existe certa tendência do nosso meio forense 
de alargar determinados benefícios tidos como do
tados de grandes virtudes. Assim, 0 próprio legisla
dor considera relativam ente impenhoráveis, ou 
penhoráveis apenas à falta de outros bens,,"os fru
tos e os rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se 
destinados a alimentos de incapazes, bem como de 
mulher viúva, solteira, desquitada, ou de pessoas 
idosas”. Na doutrina italiana, observa-se que a dis
tinção entre impenhorabilidade absoluta e relativa 
não passa de “distinção aparente, porque a impe
nhorabilidade relativa é, em substância, mera disci
plina da penhora de certos bens” (PUNZI; SATTA, 
1994, p. 700). Ou seja, a rigor, entre nós, bastaria 
colocar 0 rol do artigo 650 do CPC em novos incisos 
do artigo 655, que estabelece ordem quanto à no
meação de bens à penhora.

A superveniência da Constituição de 1988, -  
especialmente em seu artigo 50, caput, estabelecen-

24720 Anos da Constituição Federai do Brasil / 20™ Anniversary of the Constitution

do que-todos “são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza”; no inciso I, que "homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações"; e, no 
artigo 7°, inciso XXX, em que se proíbe diferença de 
salários, de exercício de funções e de critério dé ad
missão por motivo de sexo, idade, corou estado civil 
-  implicou evidente revogação de quaisquer disposi
tivos legais de proteção à mulher, fora benefícios ex
pressamente ressalvados (v. g., artigo 70, incisos XVíll 
e XX). Ninguém ignora que o problema não é de in- 
constitucionalidade, poiso texto constitucional,-sen
do mais recente, na verdade, revoga qualquer norma . 
jurídica com ele incompatível. A saudável presença 
da mulher no mercado de trabalho de modo algum 
admite o privilégio contido no artigo 650, inciso i, 
segunda parte, porserela viúva, solteiraoudesquita
da, atualmente separada judicialmente.

Aproveitando a argumentação, também as 
pessoas idosas, só portal motivo, sabido que as gran
des fortunas, com freqüência, acham-se em poder 
de idosos, não podem gozar, em qualquer hipótese, 
do benefício legal contido no artigo 650, inciso I, 
segunda parte, do CPC. Seja por idade, seja por do
ença mental, 0 mesmo se deve afirmar quanto ao 
incapaz, sabido que, "por ser incapaz ou ausente, 
ninguém tem mais direito do que lhe assegura a or
dem jurídica material" (CRUZ, “O problema da vin- 
culação do Ministério Público a uma das partes no 
processo civil”. Estudos sobre o processo e a Consti- 
tuição de 1988,1993, p. 161).

Os vencimentos dos servidores públicos civis 
e militares bem como o salário dos empregados sob 
regime da CLT só no Brasil são integraím ente 
impenhoráveis (artigo 649, inciso IV, do CPC). Os 
incisos VII e VIII (respectivamente, sobre aposenta
dorias, pensões e seguro de vida) guardam alguma 
analogia com 0 inciso IV. Claro que, para pagamen
to de alimentos, admite-se até 0 excepcional des
conto em fonte de parcelas detais quantias.

Em termos comparativos, desconhece-se pri
vilégio tão amplo. Na França, os salários podem ser, 
em parte, penhorados, mesmo os dos dois cônju
ges: “a parcela penhorável é fixada levando em con
sideração a quantia do salário e 0 número dos filhos

dependentes”.13 O artigo 553, n. 11, do CPC da Provín
cia de Ouébec regula também a parcela dos salários 
sujeita a penhora, atendendo, igualmente, aos en
cargos Ta mi liares do devedor.

A tal tendência de alargar certos benefícios 
levou nossa doutrina a fazer importante e correta 
afirmação:

O dinheiro [.,.] não contém marca e, em razão 
de sua fungibilidade, a partir do recebimento, 
passa a ter valor inominado. Assim, a impenho
rabilidade só se verifica quando vencimento, 
soldo ou salário estiverem ainda em poder da 
fonte pagadora. Muito comum é o pagamento 
de salários, soidos e vencimentos por via ban
cária. A partir do depósito, a importância perde 
tal característica, transformando-se em simples 
numerário e, em consequência, penhorável 
(FíDÉLIS DOS SANTOS, op. cit, p. 134).

De outro modo, não seria raro o absurdo de 
devedores, com sólidos patrimônios formados atra
vés de poupança de partes de altos vencimentos ou 
salários, ficarem imunes de penhora, em detrimen
to de seus credores, muitas vezes em situação finan
ceira muito mais precária.

Tal situação ainda ficaria mais grave com 0 
verdadeiro privilégio instituído pela Lei n. 8.009, de 
29/3/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família, tornando impenhorável o imóvel 
residencial do casal ou da “entidade fam iliar”.

Taile i suscitou várias discussões, como aque
la decorrente da sua aplicação retroativa, com le
vantam ento de p e n h o rasjá  concluídas, que de 
modo algum se confunde com aplicação imediata 
da lei processual.14 A interpretação que seformou a 
respeito dos “equipam entos [...] ou móveis que 
guarnecem a casa, desde que quitados” (artigo i°, 
parágrafo único, da Lei n. 8.009, de 29/3/90), se-

'3 NICOD, 1989, p. 18 e 69, onde se informa, em nota, a fonte norma
tiva sobre o montante penhorável: o Décret n ° 83-717 de 2/8/83. 

’4 Cf. CRUZ, "Aspectos intertemporais dos recursos extraordinário 
e especial”. Estudos sobre 0 processo e a Constituição de 1988, 
1993, p. 215 e 216 e 219 - 222 e nota 42.
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guindo certa tendência já reiterada de alargamento 
de determinados benefícios considerados relevan
tes, acabou deferindo aos devedores alto padrão de 
conforto, sem qualquer consideração para com a 
situação particular do credor. Enfim, o artigo 82 da 
Lei n. 8.245, de 18/10/91, acrescentou ao artigo 30 
da Lei n. 8.009, de 29/3/90, 0 inciso Vil, quê, com 
grave contradição, mas atendendo às exigências da 
locação de imóveis residenciais, permite que al
guém tenha penhorado seu bem de fam ília, porter 
dado fiança ao contrato de locação de outrem.

A idéia da impenhorabilidade do bem de fa
mília pode até ser generosa, quanto aos devedores 
de escasso patrimônio. Mas também não existe tão 
genérico benefício nos ordenamentos jurídicos con
temporâneos. Na França, por exemplo, todos os imó
veis são penhoráveis, sendo as exceções apontadas, 
na verdade, aquilo que aqui se considera excesso de 
penhora (CPC, artigos 659, caput, e 685, inciso I): se 
apenas um ou alguns dos imóveis do devedor são 
suficientes para a satisfação do credor, não são pe- 
nhorados além do necessário (NICOD, 1989, p. 92 e 
93). Segundo a doutrina italiana, no capítulo relati
vo à expropriação de bens móveis, há tópico sobre 
impenhorabilidade, 0 mesmo ocorrendo no tocante 
aos créditos, não assim no capítulo sobre a expro
priação imobiliária (SATTA e PUNZI, 1994, p. 694 e 
ss., especialmente p. 700 - 702,725 - 727 e 735 - 762).

O artigo 553.2 do CPC da Província de Ouébec 
dispõe:

É também impenhorável um imóvel que sirva 
de residência principal ao devedor, quando 0 . 
crédito for inferior a 10.000 dólares canaden
ses, salvo nos casos seguintes: !, tratando-se 
de crédito garantido por um privilégio ou uma 
hipoteca legal ou convencional sobre tal imó
vel, excluída a hipoteca legal que garanta cré
dito resultante de sentença; 2. tratando-se de 
crédito alimentar; 3. achando-se o imóvel já 
penhorado. Para os fins do presente artigo, 0 
montante do crédito é aquele do julgamento 
em virtude do qual o imóvel poderia ser pe
nhorado, incluídos osjuros até à data da sen
tença, mas não as despesas.

A norma do artigo 591 do nosso CPC dispõe: 
“O devedor responde, para o cumprimento de suas 
obrigações, com todos os seus bens presentes e fu
turos, saívo as restrições estabelecidas em lei”. Além 
dos fundos mencionados, o nosso, para as execuções 
trabalhistas, e os alienígenas, para indenizações de 
outra natureza, sugerem-se novas mudanças legisla
tivas, para que o patrimônio dos devedores continue 
efetivamente como a garantia dos seus credores.

IV A,extinção dos Tribunais de Alçada (art. 4°)
O artigo 4o extingue os Tribunais de Alçada, 

"onde houver”, expressão totalmente dispensável, 
passando os seus membros a integrar os Tribunais 
de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a 
antiguidade e a classe de origem. Ouer dizer que 
seus antigos juizes se tornaram desembargadores, 
cada qual mantendo a categoria de origem: de car
reira ou do chamado quinto á os advogados ou dos 
membros do Ministério Público.

O parágrafo único estabelece o prazo de cento 
e oitenta dias, contado da promulgação da Emenda 
n. 45/2004, para os Tribunais de Justiça, por ato ad
ministrativo, promoverem a integração dos membros 
dos tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes 
a competência e remetendo, em igual prazo, ao Poder 
Legislativo, proposta de alteração da organização e 
da divisão judiciária correspondentes, assegurados 
os direitos dos inativos e pensionistas e o aproveita
mento dos servidores no Poder Judiciário estadual.

Sabe-se que uma das preocupações da Emen
da Constitucional n. 7, de 13/4/1977, e da Lei Orgâni
ca da Magistratura Nacional, em seus artigos 108/ 
111, consistiu em lim itara criação de novos Tribunais 
de Alçada em unidades federativas de escasso mo
vimento forense. Mesmo os Estados-membros de 
maior volume de serviço da Justiça já vinham tra
tando de extinguir seus Tribunais de Alçada, logica
mente aproveitados os seus juizes pelo Tribunal de 
Justiça respectivo (SOLIMENE, op. cit, p. 176).

Logo no início do prazo de 180 dias, a serem con
tados a partir de 8/12/2004, data da promulgação da 
Emenda n° 45/2004, conforme 0 disposto na LC n° 95, 
de 26/2/98, em seu artigo 8o, § 10, com a redaçãotrazida - 
pela LC n° 107, de 26/4/2001, o Órgão Especial do Tri
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bunal de Justiça de São Paulo fez publicara Resolução 
n° 194/2004, em 29/12/2004, cujo artigo i °  integrou 
no mesmo Tribunal "os juizes dos extintos Tribunais 
de Alçada [...] no cargo de desembargador, mediante 
apostilamento dos títulos”, cumprida também a de
terminação de remessa de projeto de lei à Assembléia 
Legislativa (SOLSMENE, op. cit., p. 179).

V A instalação dos Conselhos Nacionais de Jus
tiça e do M inistério Público (artigo 50)

O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho 
Nacional do Ministério Público serão instalados no 
prazo de cento e oitenta dias a contar da promulga
ção dessa Emenda, devendo a indicação ou escolha 
de seus membros ser efetuada até trinta dias antes 
do termo final (artigo 50}

A LC n. 95, de 26/2/98, em seu artigo 8o, § i°, 
com a redação trazida pela LC n. 107, de 26/4/2001, 
dispõe: “A contagem do prazo para entrada em vigor 
das leis que estabeleçam período de vacância far-se- 
á com a inclusão da data da publicação e do último 
dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente 
à sua consumação integral”. Sempre que comento 
dispositivo análogo, como 0 artigo 2.044 do novo 
Código Civil (CRUZ, As disposições, cit., p. 209}, sin
to crescente simpatia pelo artigo 1.220 do Código de 
Processo Civil: “Este Código entrará em vigor no dia 
i °  de janeiro de 1974, revogadas as disposições em 
contrário”. Se foi necessária legislação especial sobre pra
zo em caso de tempo de espera para a vigência de certa 
lei, por que não calcular logo 0 dia de vigência e torná-lo 
certo? Claro que 0 mesmo vale para alguns prazos • 
contados da promulgação (artigos 50 e 6o da Emenda 
45/2004, por exemplo}.

Até 6/6/2005 deveríam instalar-se os novos 
Conselhos Nacionais.

Às vezes, os prazos têm consequência séria, 
como os chamados prazos processuais próprios, que 
são aqueles em que as partes do processo devem pra- 
ticarcertos atos, sob pena de não mais poderem fazê- 
lo. Os prazos impróprios, do juiz e dos serventuários, 
podem ser praticados após seu término, mas sujei
tam 0 juiz ou 0 serventuário que ultrapassou 0 prazo 
a sanção administrativa. Se não efetuadas as indica
ções e escolha dos nomes para os Conselhos Nacio

nal de Justiça e do Ministério Público dentro do prazo 
fixado no caput deste artigo, quer dizer, ãté 0 dia 7/5/ 
2005, caberá, respectivamente, ao SupremoTribunal 
Fede-ral e ao Ministério Público da União realizá-las, o 
que importa a perda de legitimidade dos titulares ori
ginários das indicações para realizá-las (salvo 0 caso 
do inciso I do artigo I03-B, pois ao STF continuará 
cabendo a indicação, mesmo após 0 prazo).

O § 2° prevê que, até que entre em vigor 0 
Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de 
Justiça, mediante resolução, disciplinará seu funcio
namento e definirá as atribuições do Ministro-Corre- 
gedor. Obviamente as normas jurídicas.por ventura 
aplicáveis e em plena vigência, como a Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional, deverão ser observadas. A 
resolução do Conselho Nacional de Justiça só. regu
lará seu funcionamento, assim como as atribuições 
do Ministro-Corregedor.

VI A instalação do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (art. 6o)

Observe-se, agora, que, por força do artigo 6o, 
0 Conselho Superior da Justiça doTrabalhoserá ins
talado no prazo de cento e oitenta dias, cabendo ao 
Tribunal SuperiordoTrabalho regulamentarseu fun
cionamento por resolução, enquanto não promul
gada a lei a que se refere 0 art. 111-A, § 20, II. O texto 
se mostra criticável, porfalta de certa harmonia, uma 
vez que o prazo deste dispositivo não se conta da 
promulgação da Emenda n. 45/2004 (ocorrida em 
8/12/2004). Logo, deduz-se que os cento e oitenta 
dias se encerram no dia 29/6/2005.

VII A com issão especial mista do Congresso 
Nacional (artigo i ° )

O artigo 7o estabelece efeito anterior à pu
blicação da Emenda, pois o Congresso Nacional ins
talará, imediatamente após a promulgação dessa 
Emenda Constitucional, comissão especial mista, 
destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os 
projetos de lei necessários à regulamentação da 
matéria nela tratada, bem como promover altera
ções na legislação federal objetivando tornar mais 
amplo o acesso à Justiça e mais célere a prestação 
jurisdicíonal.
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A comissão especial mista, com membros das 
duas Casas do Congresso,terá 180 dias para apresen
tar os projetos de lei necessários. O prazo não tem o 
seu início expressamente previsto. Seria estranho a 
comissão, nomeada imediatamente após a promul
gação, já ter prazo correndo para sua atuação. O pra
zo correria a partir da instalação da comissão.

Se a nova legislação visa mesmo a mais amplo 
acesso à Justiça e mais celeridade na prestação ju - 
risdicional, entre outras sugestões que venho fazen
do, lembraria que temos, como já se alegou como 
suposta vantagem, “amplo sistema de recursos pre
visto na Constituição e nas leis processuais” (VELLO- 
SO, op. c it, p. 18).

Tenho sugerido alterações legislativas que ve
nham suprimir recursos, já diagnosticado por ilustre 
doutrinador que “o direito brasileiro conta, em cotejo 
com os outros direitos modernos, um número dema
siado grande de recursos” (LIEBMAN, ‘'Nota". GlUSEPPE 
CHIOVENDA, 1945, p. 297; cf. também CRUZ, Agravos, 
cit., p. 45 e ss.; CRUZ. Admissibilidade, cit., p. 189 e ss.). 
Proponho alterações, comoaquelas relativas ao pro
cesso de execução, reiteradas neste volume, a propósi
to do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, e 
como aquela que revaloriza 0 juiz de primeiro grau, 
através do efeito meramente devolutivo da apelação 
interposta contra a sua sentença (cf. CRUZ. In: Revista 
Forense, v. 99, n. 368, p. 107, jul./ago. 2003).

VIII As atuais súm ulas do STF (artigo 8°)
Sobre oartigo8°,já foram examinadas as súmulas 

do Supremo Tribunal Federal, que somente produzirão 
efeito vinculante após sua confirmação por dois terços 
de seus integrantes e publicação na imprensa oficial. IX

IX D isp o sitivo s expressam ente revogados da 
C o n stitu içã o  de 1988 (artigo 90)

O artigo 9o considera revogados 0 inciso IV 
do art. 36 (que tornava o instituto da intervenção 
dependente “de provimento, pelo Superior Tribu
nal de Justiça, de representação do Procurador-Ge
ral da República, no caso de recusa à execução de lei 
federal”); a alínea h do inciso I do art. 102 (que pre
via a homologação das sentenças estrangeiras e a 
concessão do èxequatur às cartas rogatórias, que

podiam ser conferidas pelo regimento interno ao 
Presidente do STF); 0 § 4°_do art. 103 (que legitimava 
apenas 0 Presidente da República, a Mesa do Sena
do Federal, a da Câmara dos Deputados ou o Procu
rador-Geral dá República a propor a açãodedaratória 
da constitucionalidade); e os §§ i °  a 30 do art. m (re
feriam-se ao Tribunal Superior do Trabalho, agora 
regulado pelas normas do novo artigo 111-A).

Claro que ocorreu a revogação de outras normas. 
Seria caso até de indagar-se se os artigos 108 a m da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional se acham revoga-  ̂
dos. Saliente-se que o artigo 40 da Emenda n. 45/2004 
se limitou a extinguir osTribunais de Alçada existentes. 
A autonomia dos Estados-membros da Federação po
derá criar tais órgãos ou. colegiados análogos.

X V ig ê n cia  da Em enda C o n stitu cio n a l n. 45, 
de 8 /12 /2 0 0 4  (artigo  10)

O artigo io  estabelece que a Emenda Consti
tucional n. 45/2004 entraria em vigor na data de 
sua publicação, que ocorreu no dia 31/12/2004.

Note-se que tal vigência não se ajusta muito 
ao início de alguns prazos contados a partir da pro
mulgação da mesma Emenda, em 8/12/2004 (arti
gos 4o, parágrafo único e 50, caput).

G omes da C ruz, J. R.. An interpretation of the Consti- 
tutional Am endm ent n. 45, 12 /8 /2 0 0 4 . Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 203-253, jan/jun. 2008

« ABSTRACT: In this work, I first study the alterati- 
ons brought about by the Amendment n. 45 (2004) 
to the Brazilian Constitution (i988).Then, I exami- 
netheentirely newconstitutionaí rules introduced 

’ bythesam e Amendment n.45, especiallycreating 
the Justice National Council, the Public Ministry 
National Council and the so cailed binding effect 
of the Supreme Federal Court rules of law.

e KEYWORDS: Am endm ent n. 45 (2004). Justice 
National Council. Public Ministry Council. Binding 
effect. Supreme Federal Court rules of law.
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Alguns reveses. 5 O desempenho das instituições. 
Conclusão, i) O que ficou por fazer, ii) O que se 
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• RESUMO: O presente estudo procura analisar os 
20 anos de vigência da Constituição Federal de 1988. 
Os capítulos iniciais são dedicados à análise do contex
to histórico em que se deu a convocação da Assembléia 
Constituinte, bem como 0 desenvolvimento de seus 
trabalhos e as múltiplas circunstâncias a que este
ve sujeita. No restante do texto, empreende-se um 
baianço dos avanços e reveses do período, com des
taque para o desempenho das instituições ao lon
go dessas duas décadas.

® PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Democracia. 
Assembléia Constituinte. Direitos fundamentais. 
Emendas à Constituição.

Introdução: da vinda da fam ília  real à C o n sti
tuição de 1988’

' Professor titular de Direito Constitucional da Universidade do 
Estado do Rio de Jan eiro - UERJ. Mestre em Direito pela Vale Law 
School. Doutore livre-docente pela UERJ. Duetor-Geralda Revista 
de Direito do Estado.

’ O presente texto é a versão condensada de artigo escrito por 
solicitação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil, intitulado "Vinte anos da Constituição brasileira de 1988: o 
Estado ã que chegamos”, elaborado para integrar volume con
tendo a análise crítica das Constituições brasileiras e para publi
cação na Revista de Direito do Estado n° 10.

Começamos ta rde. Somente em 1808-tre ze n 
tos anos após o descobrimento - ,  com a chegada da 
famíiia real, teve início verdadeiramente 0 Brasil. Até 
então, os portos eram fechados ao comércio com 
qualquer país, salvo Portugal. A fabricação de produ
tos era proibida na colônia, assim como a abertura de 
estradas. Inexistia qualquer instituição de ensino 
médio ou superior: a educação resumia-se ao nível 
básico, ministrada por religiosos. Mais de 9 8 % da 
população era analfabeta. Não havia dinheiro e as 
trocas eram feitas por escambo. O regime escravo
crata subjugava um em cada três brasileiros e ainda 
duraria mais 80 anos, como uma chaga moral e uma 
bomba-relógio social. Pior que tudo: éramos colônia de 
uma metrópole que atravessava vertiginosa deca
dência, onde a ciência e a medicina eram tolhidas 
por injunções religiosas e a economia permaneceu 
extrativista e mercantilista quandojá ia avançada a 
revolução industrial. Portugal foi 0 último país da 
Europa a abolir a inquisição, 0 tráfico de escravos e 
0 absolutismo. Um Império conservador e autoritá
rio, avesso às idéias libertárias que vicejavam na 
América e na Europa.2 63 * 3

* Sobre o tema, v. Oliveira Uma, Dom João VI no Brasil, 1945; Patrick 
Wilcken, Impérioà deriva, 2005; LaurentinoGomes, 1808,2007; 
Ricardo Lobo Torres, A idéia de liberdade no Estado patrimonial 
e no Estado fiscal, 1991,• Waldemar Ferreira, História do direito 
constitucional brasileiro, 1954; Afonso Arinos de Mello Franco, 
Curso de direito constitucional brasileiro, v. 11,19 6 0 ; Marceío 
Caetano, Direito constitucional, v. i, 1987; Manoel Maurício de 
Albuquerque, Pequena história da formação social brasileira, 
1981; Aurelino Leal, História constitucional do Brasil, 1915, edição 
fac-sim ilar; e Pauio Bonavides e Paes de Andrade, História 
constitucional do Brasil, 1991.

3 A crítica severa não nega, por evidente, 0 passado de glórias de 
Portugal e o extraordinário império marítimo que construiu. Não 
desmerece, tampouco, 0 grande progresso trazido ao Brasil com 
a vinda da fam ília real. Nem muito menos interfere com os laços 
de afetoe de afinidade que ligam os brasileiros aos portugueses.
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Começamos mal. Em 12 de novembro de 1823, 
D. Pedro I dissolveu a Assembléia Geral Constituinte 
e Legislativa que havia sido convocada para elaborar 
a primeira Constituição do Brasil.4 Já na abertura dos 
trabalhos constituintes, 0 Imperador procurara esta
belecer sua supremacia, na célebre “Fala" de 3 de 
maio de 1823.5 Nela, manifestou sua expectativa de 
que se elaborasse uma Constituição que fosse dig
na dele e merecesse sua imperial aceitação. Não 
mereceu.6 O Projeto relatado por Antônio Carlos de 
Andrada, de corte moderadamente liberal, limitava 
os poderes do Rei, restringindo seu direito de veto, 
vedando-lhe a dissolução da Câmara e subordinan
do as Forças Armadas ao Parlamento. A Constituin
te foi dissolvida pelo Imperador em momento de 
refluxo do movimento liberal na Europa e de res
tauração da monarquia absoluta em Portugal. Em
bora no Decreto se previsse a convocação de uma 
nova Constituinte, isso não aconteceu. A primeira 
Constituição brasileira -  a Carta imperial de 1824 -  
Viría a serelaborada pelo Conselho de Estado, tendo 
sido outorgada em 25 de março de 1824.

Percorremos um longo caminho. Duzentos s 
anos separam a vinda da família real para o Brasil e 
a comemoração do vigésimo aniversário da Consti
tuição de 1988. Nesse intervalo, a colônia exótica e 
semi-abandonada tornou-se uma das dez maiores 
economias do mundo. O Império de viés autoritá
rio, fundado em uma Carta outorgada, converteu-se 
em um Estado constitucional democrático e estável, 
com alternância de poder e absorção institucional

4 Curiosamente, a convocação'da Constituinte se dera em 3 de 
junho de 1822, antes mesmo da Independência, e fazia menção à 
união “com a grande família portuguesa". A Independência veio 
em 7 de setembro, a aclamação de D. Pedro como imperador em 
12 de outubro, e a coroação em i °  de dezembro de 1822.

5 "Como imperador constitucional, e mui principalmente como 
defensor perpétuo deste império, disse ao povo no dia 10 de de
zembro do ano próximo passado, em que fui coroado e sagrado, 
que com a minha espada defendería a pátria, a nação è a Consti
tuição, se fosse digna do Brasil e de mim. (...) [Ejspero, que a 
Constituição que façais, mereça a minha imperial aceitação... 
[grifos acrescentados)" (Paulo Bonavides e Paes de Andrade, 
História constitucional do Brasil, 1991, p. 25).

6Marcel!oCerqueira, A Constituição na história: origem e refor
ma, 2006, p. 387.

das crises políticas. Do regime escravocrata, restou- 
nos a diversidade racial e cultural, capaz de enfren
tar -  não sem percalços, é certo -  0 preconceito e a 
discriminação persistentes. Não foi uma história de 
poucos acidentes. Da Independência até hoje, tive
mos oito Cartas constitucionais: ,1824, 1891, 1934, 
1937, 1946, 1967,1969 e 1988, em um melancólico 
estigma de instabilidade e de falta de continuidade 
das instituições. A Constituição de 1988 representa 
0 ponto culminante dessa trajetória, catalizando o 
esforço de inúmeras gerações de brasileiros contra
0 autoritarismo, a exclusão social e o patrimonialis- 
mo, estigmas da formação nacional.7 Nem tudo fo
ram flores, mas há muitas razões para celebrá-la.

1 A ascensão e o ocaso do regim e m ilita r
O colapso do regime constitucional, no Brasil, 

se deu na madrugada de 31 de março para i °  de abril 
de 1964, quando um golpe militar destitituiu 0 Presi
dente João Goulart. Veio 0 primeiro Ato Institucio
nal -  primeiro de uma longa série -  e, na seqiiência 
histórica, tornou-se inevitável a trajetória rumo à 
ditadura, que duraria mais de 20 anos. Em 1965, fo
ram canceladas as eleições presidenciais e prorro
gado 0 mandato do Presidente Castelo Branco. Em 
1966, foram extintos os partidos políticos. Em 1967, 
foi editada uma nova Constituição, votada por um 
Congresso pressionado e sem vestígio de soberania 
popular autêntica. Em 1968, baixou-se 0 Ato institu
cional n° 5, que conferia poderes quase absolutos 
ao Presidente, inclusive para fechar o Congresso, cas
sar direitos políticos de parlamentares e aposentar 
qualquer servidor público. Em 1969, em golpe den
tro do golpe, impediu-se a posse do Vice-Presidente 
Pedro Aleixo, quando do afastamento por doença 
do Presidente Costa e Silva, e uma nova Constitui
ção foi outorgada pelos ministros militares.

Nesse mesmo ano, indicado pelas Forças Ar
madas, toma posse 0 Presidente Emílio Garrastazu 
Mêdici. Seu período de governo, que foi de 30 de

7 Para uma densa análise da formação nacional, das origens 
portuguesas até a era Vargas, v. Raymundo Faoro, Os donos do 
poder, 2001 (i5ed. 1957).
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outubro de 1969 a 15 de março de 1974, ficou co
nhecido pela designação sugestiva de anos de 
chumbo. A censura à imprensa e às artes, a proscri- 
ção da atividade política e a violenta perseguição 
aos opositores do regime criaram 0 ambiente de 
desesperança no qual vicejou a reação armada à 
ditadura, manifestada na guerrilha urbana e rural.8 
A tortura generalizada de presos políticos imprimiu 
na história brasileira uma mancha moral indelével e 
perene.9 A abertura política, “lenta, gradual e segu
ra”, teve seu início sob a Presidência do General 
Ernesto Geisel, que tomou posse em 15 de março de 
1974.'0 Apesar de ter se valido mais de uma vez de 
instrumentos ditatoriais”, Geisel impôs sua autori
dade e derrotou resistências diversas à liberalização 
do regime, que vinham dos porões da repressão e 
dos bolsões de anticomunismo radical nas Forças 
Armadas.12 A posse do General João Baptista Figuei-

8 V. Elio Gaspari, A ditadura escancarada, 2002. Sobre 3 luta. 
armada, v. tb.: Fernando Gabeira, O que é isso companheiro?, 
1979; Fernando Portela, Guerra de guerrilha no Brasil: a saga do 
Araguaia, 1979; e Alfredo Sirkis, Os carbonários, 1980.

9 Sobre o tema da tortura, v. Brasil: nunca mais, 1985, publicado 
pela Arquidiocese de São Paulo, com prefácio de D. Paulo Evaristo 
Arns, ex-Cardeal Arcebispo de São Paulo e figura proeminente 
na defesa dos direitos humanos durante 0 regime militar.

“ Em convenção nacional realizada em 23 de setembro de 1973, o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lançou como candida
tos à Presidência e à Vice-Presidência Ulysses Guimarães ê Bar
bosa Lima Sobrinho, que se apresentaram como "anticandidatos". 
Sobre o terna, v. Alzira Alves de Abreu, Israel Beloch, Fernando 
Lattm an-W eltm an e Sérgio Tadeu de Niem eyer Lamarão 
(coords.), O dicionário histórico-biográfico brasileiro, v. III, 2001, 
p. 2.709.

” Em abril de 1977,0 Presidente decretou 0 recesso do Congresso 
Nacional e outorgou as Emendas Constitucionais n ° 7, de 
13.04.1977, e n° 8, de 14.04.1977, que continham, respectivamen
te, uma reforma do Judiciário, medidas casuísticas que assegu
ravam a preservação da maioria governista no Legislativo e 
mantinham eleições indiretas para governadores. Além disso, 
ao longo do seu governo, Geisel cassou o mandato de vereado
res, deputados estaduais e federais.
Sobre seu período na Presidência, v. 0 longo depoimento presta
do pelo ex-Presidente em Maria Celina D’Araujo e Celso Castro > 
(orgs.), Ernesto Geisel, 1997. V. tb. Elio Gaspari, A ditadura derro
tada, 2003; e A ditadura encurralada, 2004. em que relata a par
ceria entre Geisel -  0 "Sacerdote” -  e G o lb e ry -o  "Feiticeiro” -  
na terminologia que cunhou.

redo, em 15 de março de 197913, deu-se já  após a re
vogação dos atos institucionais, que representavam 
a legalidade paralela e supraconstitucional do regi
me militar.14

Figueiredo deu continuidade ao processo de 
descompressão política, promovendo a anistia'5 e a 
liberdad.e partidária.'6 Centenas de brasileiros vol
taram ao país e inúmeros partidos políticos foram 
criados ou saíram da clandestinidade. A derrota do 
movimento pela convocação imediata de eleições 
presidenciais -  as Diretas J á -,  em 1984, após ter le
vado centenas de milhares de pessoas às ruas de 
diversas capitais, foi a última vitória do governo e 0 
penúltimo capítulo do regime militar. Em 15 de jan e i
ro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu, para a Presi
dência da República, a chapa contrária à situação, 
encabeçada porTancredo Neves, quetinha como vice 
José Sarney.'7 O regime militar chegava aofim etinha 
início a Nova República, com a volta à primazia do 
poder civil. Opositor moderado da ditadura e nome 
de consenso para conduzir a transição pacífica para 
um regime democrático, Tancredo Neves adoeceu às 
vésperas da posse e não chegou a assumir 0 cargo,

13 O MDB lançou como candidatos à Presidência e à V ic e - 
Presidência 0 General Euler Bentes Monteiro e o Senador Paulo 
Brossard. Na eleição realizada em 15.10.1978, venceu a chapa da 
situação, integrada por Figueiredo e Aureliano Chaves, que 
obtiveram 355 votos contra 226. :

’4 A Emenda Constitucional n° 11,0013.10.1978, revogou todos os 
atos institucionais e os atos complementares que lhes davam 
execução.

,s A anistia política foi concedida pela Lei n° 6.683, de 28.08.1979, 
que em seu art. 10 previa: "É concedida anistia a todos quantos, 
no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com es
tes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, 
de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares”.

16 Em 1979, foi reformulado 0 sistema partidário, com a extinção 
de MDB e Arena ea implantação do pluripartidarismo.

17 Por 480 votos a 180, Tancredo Neves, do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), derrotou Paulo Maluf, candidato 
do Partido Democrático Social (PDS), que era 0 partido de susten
tação política do governo militar, sucessor da Aliança Renovadora 
Nacional (Arena).
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morrendo em 21 de abril de 1985. José Sarney, que 
fora um dos próceres do regime que se encerrava -  
mas que ajudou a sepultá-lo ao aderir à oposição 
tornou-se 0 primeiro presidente civil desde 1964.

2 Convocação e atuação da Assembléia Constituinte 
Cumprindo compromisso de campanha assu

mido por Tancredo Neves, 0 Presidente José Sarney 
encaminhou ao Congresso Nacional proposta de 
convocação de uma Constituinte. Aprovada como 
Emenda Constitucional n° 26, de 27.11.1985, nela se 
previu que “os membros da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal” reunir-se-iam em Assembléia 
Nacional Constituinte, livre e soberana.’8 Instalada 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mi
nistro José Carlos Moreira Alves, em i °  de fevereiro 
de 1987, a Assembléia Constituinte elegeu em se
guida, como seu Presidente, o Deputado Ulysses 
Guimarães, que fora 0 principal líder parlamentar 
de oposição aos governos militares. Da Constituinte 
participaram os parlamentares-escolhidos no pleito 
de 15 de novembro de 1986, bem como ós senadores 
eieitos quatro anos antes, que ainda se encontra
vam no curso de seus mandatos. Ao todo, foram 559 
membros -  487 deputados federais e 72 senadores -  
reunidos unicameralmente. Não prevaleceu a tese, 
que teve amplo apoio na sociedade civil, da Consti
tuinte exclusiva, que se dissolvería após a conclu
são dos seus trabalhos.’9

lS Emenda Constitucional n° 26, de 27.11.1985: "Art. i °  - Os Membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, 
unicameralmente, em Assembléia.Nacional Constituinte, livre e 
soberana, no dia 1° defevereiro deig87, na sede do Congresso Nacional. 
Art. 2o - O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a 
Assembléia Nacional Constituinte e dirigirá a sessãode eleiçãodo seu 
Presidente. Art. 30 -  A Constituição será promulgada depois da 
aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão e votação, pela 
maioria absoluta dos Membros da Assembléia Nacional Constituinte”.

’9 Relator da Proposta de Emenda Constituciona I n° 43, de 1985, que pre
via a convocação da Assembléia Constituinte, o Deputado Flavio 
Bierrenbach apresentou substitutivo noqual propunha que, mediante 
consulta plebiscitaria, o povo se manifestasse diretamente sobre dois 
pontos: (i) se delegava o poder constituinte originário a uma Assem
bléia exclusiva ou ao Congresso Nacional; (ii) se os senadores eleitos 
emi982poderiam exercerfunções constituintes. O substitutivo não 
foi aprovado. Sobre 0 tema, v. Flavio Bierrenbach, Ouem tem medo da 
Constituinte, 1986.

A ausência de um texto que servisse de base 
para as discussões dificultou de modo significativo 
a racionalização dos trabalhos1'0, que se desenvolve
ram em três grandes etapas: (i) das comissões 
temáticas; (ii) da comissão de sistematização; e (iii) 
do plenário/’O processo constituinte teve iníciocom 
a formação de oito comissões temáticas22, cada uma 
delas dividida em três subcomissões, em um total 
de 24.23 Coube às subcomissões a apresentação de 
relatórios, que foram consolidados pelas comissões 
temáticas, surgindo daí 0 primeiro projeto de Cons
tituição, que foi encaminhado à comissão de siste
matização. Na elaboração do projeto da comissão 
de sistematização, prevaleceu a ala mais progressis
ta do PMDB, liderada pelo Deputado Mário Covas, 
que produziu um texto “à esquerda do plenário”24: 
nacionalista, com forte presença do Estado na eco
nomia e ampla proteção aos trabalhadores. Em ple
nário, verificou-se uma vigorosa reação das forças 
liberal-conservadoras, reunidas no "Centro Demo
crático” (apelidado de "Centrão"), que impuseram 
mudanças substantivas no texto ao final aprovado.25

Em 5 de outubro de 1988, após 18 meses de 
trabalho, encerrando um processo constituinte 
exaustivo e desgastante, muitas vezes subjugado

20 Nem o Presidente da República, José Sarney, nem tampouco 0 
Presidente da Assembléia Constituinte, Ulysses Guimarães, 
quiseram encampar o anteprojeto elaborado pela Comissão 
Afonso Arinos.

21V. José Roberto Rodrigues Afonso, Memória da Assembléia Cons
tituinte de 1987 ‘'88: as finanças públicas. Disponível em: 
www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/revno2.pdf.

22 Para uma descrição detalhada dos trabalhos da Assembléia 
Constituinte, v. Paulo Bonavides e Paes de Andrade, História cons
titucional do Brasil, 1991, p. 449 e ss.. V. tb. José Adércio Leite 
Sampaio, Teoria e prática do poder constituinte. Como legitimar 
ou desconstruir 1988 -  15 anos depois. In: José Adércio Leite 
Sampaio (coord.), Ouinze anos de Constituição, 2004, p. 36.

23 No âmbito das subcomissões, realizaram-se incontáveis audi
ências públicas, com ampla participação de setores econômi
cos, movimentos sindicais e entidades de classe.

24 Nelson de Azevedo Jobim, A constituinte vista por d e n tro -V i- 
cissitudes, superação e efetividade de uma história real. In: José 
Adércio Leite Sampaio (coord.), Ouinze anos de Constituição, 
2004, p. 12.

25 Enviado à Comissão de Redação, 0 projeto ainda sofreria acrés
cimos de natureza material, que obrigaram a uma nova votação 
em plenário, em dois turnos e por maioria absoluta.
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pela política ordinária26, foi aprovada, em clima de 
moderada euforia, a Constituição da República Fe
derativa do Brasil. Aclamada como "Constituição ci
dadã”27 28 e precedida de um incisivo preâmbulo 2Í, a 
Carta constitucional foi promulgada com 245 arti
gos, distribuídos em nove títulos, e 70 disposições 
transitórias.

3 0  sucesso institucional da Constituição de 1988 
A Constituição de 1988 é o símbolo maior de 

uma história de sucesso: a transição de um Estado 
autoritário, intolerantee muitas vezes violento, para 
um Estado Democrático de Direito. Sob sua vigên
cia, realizaram-se cinco eleições presidenciais, por 
voto direto, secreto e universal, com debate público 
amplo, participação popular e alternância de parti
dos políticos no poder. Mais que tudo, a Constitui
ção assegurou ao país duas décadas de estabilidade 
institucional. E não foram tempos banais. Ao longo 
desse período, diversos episódios poderíam ter 
deflagrado crises que, em outros tempos, teriam le
vado à ruptura institucional. O mais grave deles terá

26 A Assembléia Constituinte, que teve a maioria de seus membros 
eleitos no embalo do sucesso temporário do Plano Cruzado, em 
novembro de 1986, teve o finai dos seus trabalhos marcado pela 
disputa presidencial do ano de 1989 e pelos múltiplos interesses 
que ela engendrava.

2,Constituição cidadã foi o título de discurso proferido por Ulysses 
Guimarães, na presidência da Assembléia Constituinte, em 27 
de julho de 1988, onde afirmou: “Repito: essa será a Constituição 
cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasilei
ros, vítimas da pior-das discriminações: a miséria”. A expressão 
tornou a ser por ele utilizada quando da promulgação da nova 
Carta, em 5 de outubro de 1988, em discurso intitulado Constitui
ção coragem. Disponível em: http://w w w .fugpm db.org.br/ 
frm_publ.htm. Acesso em: 5 abr. 200S.

28 No texto do preâmbulo, a fotografia, retocada pela retórica e 
pelo excesso de boas intenções, do momento histórico de seu 
nascimento e das aspirações de que deveria ser instrumento: 
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des 
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, 0 bem-estar, 0 desenvolvimento, a igual
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater
na, pluralista e sem preconceitos,fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil".

sido a destituição, por impeachment, do primeiro 
presidente eleito após a ditadura militar, sob acusa
ções de corrupção. Mas houve outros, que trouxe
ram dramáticos abalos ao Poder Legislativo, comoo 
escândalo envolvendo a elaboração do Orçamento, 
a violação de sigilo do painel eletrônico de votação 
e 0 episódio que ficou conhecido como “mensalão”. 
Mesmo nessas conjunturas, jam ais se cogitou de 
qualquer solução que não fosse o respeito à legali
dade constitucional. Não há como deixar de cele
brar o amadurecimento institucional brasileiro.

Até aqui, a trágica tradição do país sempre 
fora a de golpes, contragolpes e quarteladas, em 
sucessivas violações da ordem constitucional. Não 
é difícil ilustrar 0 argumento. D. Pedro I dissolveu a 
primeira Constituinte. Logo ao início do governo 
republicano, Floriano Peixoto, Vice-Presidente da 
República, deixou de convocar eleições -  como exi
gia a Constituição -  após a renúncia de Deodoro da 
Fonseca, permanecendo indevidamente na Presidên
cia. Ao fim da República Velha, vieram a Revolução 
de 30, a Insurreição Constitucionalista de São Paulo, 
em 1932, a intentona Comunista, de 1935, bem como 
0 golpe do Estado Novo, em 1937. Em 1945, ao final 
de seu período ditatorial, Getúlio Vargas foi depos
to pelas Forças Armadas. Reeleito em 1950, su ic i
dou-se em 1954, abortando o golpe que se encon
trava em curso. Eleito Juscelino Kubitschek, foi ne
cessário 0 contragolpe preventivo do Marechal Lott, 
em 1955, para assegurar-lhe a posse. Jusceíino ainda 
enfrentaria duas rebeliões militares: Jacareacanga 
(1956) e Aragarças (1959). Com a renúncia de Jânio 
Ouadros, em 1961, os ministros militares vetaram a 
posse do Vice-Presidente João Goulart, levando à 
ameaça de guerra civil, diante da resistência do Rio 
Grande do Sul. Em 1964, veio 0 goLpe militar. Em 
1968, 0 Ato Institucional n° 5. Em 1969, 0 impedi
mento à posse do Vice-Presidente Pedro Aleixo e a 
outorga de uma nova Constituição pelos ministros 
militares. A enunciação é meramente exemplificati- 
va, mas esclarecedora.

A Constituição de 1988 foi 0 rito de passagem 
para a maturidade institucional brasileira. Nos últi
mos 20 anos, superamos todos os ciclos do atraso: 
eleições periódicas, presidentes cumprindo seus 
mandatos ou sendo substituídos na forma consti

http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/revno2.pdf
http://www.fugpmdb.org.br/
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tucionalmente prevista, Congresso Nacional em fun
cionamento sem interrupções, Judiciário atuante e 
Forças Armadas fora da política. Só quem não soube 
a sombra não reconhece a luz.

4 Um balanço p re lim in a r29

4.1 A lguns avanços
Em inúmeras áreas, a Constituição de 1988 con

solidou ou ajudou a promover avanços dignos de 
nota. No plano dos direitos fundamentais, a despeito 
da subsistência de deficiências graves em múltiplas 
áreas, é possível contabilizar realizações. A centraíi- 
dade da dignidade da pessoa humana se impôs em 
setores diversos. Para que não se caia em um mundo 
de fantasia, faça-se o registro indispensável de que 
uma idéia leva um tempo razoável entre o momento 
em que conquista corações e mentes até tornar-se 
uma realidade concreta. Nada obstante isso, no âm
bito dos direitos individuais, as liberdades públicas, 
como as de expressão, reunião, associação, e direitos 
como o devido processo legal e a presunção de ino
cência incorporaram-se com naturalidade à paisagem 
política e jurídica do país. É certo que ainda não para 
todos.30 Os direitos sociais têm enfrentado trajetória

19 Vejam-se alguns balanços anteriores, aos dez e aos quinze anos 
' da Constituição, em: Margarida Maria Lacombe Camargo (org.),. 

Uma década de Constituição: 1988 -19 9 8 ,19 9 9 ; Alexandre de 
Moraes (coord.).Os 10 anos da Constituição Federal, 1999; Uadi 
Lammêgo Bulos, Decênio da Constituição de 1988, Revista de 
Processo 98: 307, 2000; Luís Roberto Barroso, Dez anos da 
Constituição de 1988 (foi bom para você também?), Revista 
Forense 346: 113, 1999; Fernando Facúry Scaf (org.), 
Constitucíonalizando direitos: 15 anos da Constituição brasileira 
de 1988, 2003; Ordem dos Advogados do Brasil, 15 anos da 
promulgação da Constituição Federal de 1988: comemoração: 
palestras: Carmen Lúcia Antunes Rocha, Paulo Bonavides, José 
Afonso da Silva-, e Paulo Roberto Soares de Mendonça, A 
Constituição de 1988, a globalização e 0 futuro, Revista de Emerj 
25:22,2004.

30 V. Luís Roberto Barroso, Discurso de despedida como Conselhei
ro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,
mimeografado, 2005: "O Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana é uma janela privilegiada de onde se avistam
imagens de um Brasil real, tristemente real. Atávico, primitivo,
violento. O Brasil dos excluídos. O País dos grupos de extermínio,
de ponta a ponta, tolerados, incentivados; da violência policial -

mais acidentada, sendo a sua efetivação um dos tor
mentos da doutrina3’ e da jurisprudência.32 Nada obs
tante, houve avanços no tocante a universalização do 
acesso à educação, apesar de subsistirem problemas

mas não de uma violência policial autônoma: a polícia serve os 
desígnios da sociedade-;o País das chacinas variadas, de Índios, 
de crianças, de pobres em geral; 0 País do sistema penitenciário 
sórdido. (...) Desprestigiadas, desequipadas, m al-trcinadas e 
m a l-re m u n e ra d a s, as forças p o lic ia is  p ro tago nizam , 
rotineiramente, espetáculos desoladores de truculência. São de 
triste e recente memória as chacinas doCarandiru, de Eldorado 
dos Carajás e de Vigário Geral, ocorridas na última década do 
século XX. E quando estes episódios começavam a se embotar 
na memória, a chacina de dezenas de pessoas nos Municípios de 
Queimados e de Nova Iguaçu, menos de um ano atrás, vieram 
nos lembrar, mais uma vez, que muitos brasileiros são vítimas 
daqueles que deveríam protegê-los. (...) Mas o Estado brasileiro 
tem faltado à causa dos direitos humanos não apenas por ação, 
mas também por omissão. Nas grandes cidades brasileiras, 
parcela da população encontra-se submetida ao arbítrio do 
tráfico de drogas. O Estado democrático de direito ainda não 
alcançou as partes do nosso território onde vivem os mais 
humildes. A exclusão social não se traduz apenas como privação 
de direitos econômicos e sociais. Implica também a privação dos 
direitos mais básicos, como a inviolabilidade do domicílio e a 
liberdade de locomoção. O que se nega aos favelados brasileiros 
não é só a igualdade. É também a liberdade, na sua dimensão 
mais nuclear”.

3’ V. Ricardo Lobo Torres, A jusfundamenta lidade dos direitos so
ciais, Revista de Direito da Associação dos Procuradores do novo 
Estado do Rio-de Janeiro 12:1,2003; Ricardo Lobo Torres, A meta
morfose dos direitos sociais em mínimo existencial. In: Ingo 
Wolfgang Sarlet (org.), Direitos fundamentais sociais: estudos 
de direito consrtucional, internacional e comparado, 2003; Ingo 
Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais. 1998; Ingo 
Wolfgang Sarlet, Direitos fundamentais sociais e proibição de 
retrocesso; algumas notas sobre 0 desafio da sobrevivência dos 
direitos sociais num contexto de crise, Ajuris 31:103, 2004; Ana 
Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios: o princípio 
da dignidade da pessoa humana, 2002; Andreas Krell, Direitos 
sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha, 2002; Luís Rober
to Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 
1990; e A/larcos Maselli Gouvêa, O controle judicial das omissões 
administrativas, 2003.

32 V. Rogério Gesta Leal, A quem compete 0 dever de saúde no Direito 
brasileiro? Esgotamento de uni modelo institucional, Revista de Direi
to do Estado 8:91,2007. E v. Luís Roberto Barroso, Da falta de efetividade 
à judicializaçâo excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de 
medicamentos e parâmetros para a atuaçãojudicial, Interesse Público 
46:31, 2007. Mesmo texto disponível em: h ttp ://
www.migalhas.com.br/mostra_noticia _articuladas.aspx?cod=52582 
e http://conjur.estadao.com.br/pdf/estudobarroso.pdf. Sobre o mes
mo tema, v. Fátima Vieira Henriques, 0  direito prestqcional
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graves erfi relação à qualidade do ensino. Os direitos 
coletivos e difusos, por sua vez, como a proteção do 
consumidor e do meio ambiente, disciplinados por le
gislação específica, incorporaram-se à práticajurispru- 
dencial e ao debate público.33

A Federação, mecanismo de repartição do po
der político entre a União, os Estados e os M unicí
pios, foi amplamente reorganizada, superando a fase 
do regime de 1967-69, de forte concentração de atri- - 
buições e receitas no Governo Federal. Embora a 
União tenha conservado ainda a parcela mais substan
tiva das competências legislativas, ampiiaram-se as 
competências político-administrativas de Estados e 
Municípios, inclusive com a previsão de um domí
nio relativamente amplo de atuação comum dos 
entes estatais. A partilha das receitas tributárias, de 
outra parte, embora um pouco mais equânime do 
que no regime anterior, ainda favorece de modo sig
nificativo a União, principal beneficiária da eleva
díssima carga tributária vigente no Brasil. De parte 
isso, ao longo dos anos, a União ampliou sua arreca
dação mediante contribuições sociais, tributo em 
relação ao qual Estados e Municípios não têm parti
cipação,>0 que colaborou ainda mais para a hege
monia federal. A verdade inegável é que os Estados 
brasileiros, apesar da recuperação de sua autono
mia política, não conseguiram, em sua grande mai
oria, encontrar 0 equilíbrio financeiro desejável. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua 
vez, também seguiu, como regra geral, um lógica 
centralizadora.34 * O reequacionamento do federalis
mo no Brasil é um tema à espera de um autor.33

A nova Constituição, adem ais, reduziu 0 
desequilíbrio entre os Poderes da República, que no 
período militar haviam sofrido 0 abalo da hipertrofia

33 Questões envolvendo escolhas difíceis entre bens .jurídicos 
protegidos pela Constituição, como o desenvolvimento nacional, 
de um lado, e a preservação do meio ambiente, de outro, estiveram 
presentes na imprensa e nos tribunais, como a transposição do Rio 
São Francisco e a construção de usinas hidroelétricas na Amazônia. 

v- 0  S“ F exige que os Estados-membros observem 0 modelo fede
ral e 9 princípio da simetria na maior parte dos temas relevantes, 
aí incluídos, por exemplo, 0 processo legislativo e as regras de apo
sentadoria.

; - V. Luís Roberto Barroso, A derrota da federação. 0  colapso finan- 
ceirode Estados eMunidpios. ImTemasdedireitoconstitucional, 
v. 1,2002, p. 141 ess..

do Poder Executivo, inclusive com a retirada de ga
rantias e atribuições do Legislativo e do Judiciário. 
A nova ordenrrestaura e, em verdade, fortalece a 
autonomia e a independência do Judiciário, assim 
como amplia as competências do Legislativo. Nada 
obstante, a Carta de 1988 manteve a capacidade 
legislativa do Executivo, não mais através do estig
matizado decreto-lei, mas por meio das medidas 
provisórias. A Constituição, juntam ente com suas 
emendas, contribuiu, também, para a melhor defi
nição do papel do Estado na economia, estabele
cendo como princípio fundamental e setorial a livre 
iniciativa, ao lado da valorização dotrabalho. A atu
ação direta do Estado, assim na prestação dos servi
ços públicos (diretamente ou por delegação), como 
na exploração de atividades econômicas, recebeu 
tratamento sistemático adequado.

4.2 Algumas circunstâncias
O processo constituinte teve como protago

nista uma sociedade civil que amargara maisdeduas 
décadas de autoritarismo. Na euforia -  saudável 
euforia -  de recuperação das liberdades públicas, a 
Constituinte foi um notável exercício de participa
ção popular. Nesse sentido, é inegável o seu caráter 
democrático. Mas, paradoxalmente, essa abertura 
para todos os setores organizados e grupos de inte- 
ressefez com que o texto final expressasse uma vasta 
mistura de reivindicações legítimas de trabalhado
res e categorias econômicas, cumulados com inte
resses cartoriais, reservas de mercado e ambições 
pessoais. A participação ampla, os interesses m últi
plos e a já referida ausência de um anteprojeto gera
ram um produto final heterogêneo, com qualidade 
técnica e nível de prevalência do interesse público 
oscilantes entre extremos. Um texto que, mais do 
que analítico, era casuístico36, prolixo e corporati
vo.37 Esse defeito 0 tempo não curou: muitas das

36 Para uma visão crítica severa nessa matéria, v. Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, A revisão constitucional brasileira, 1993, p. 5-6; e, 
tb., Organizações sociais de colaboração (descentralização social 
e A dm inistração Pública não-estatal), Revista de D ireito 
Administrativo 210:184.

» "A Constituição de 1988 convive com o estigma, já apontado 
acima, de ser um texto excessivamente-detalhista, que em  di-

http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia
http://conjur.estadao.com.br/pdf/estudobarroso.pdf
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emendas, inclusive ao ADCT, espicharam ainda mais 
a Carta constitucional ao longo dos anos.38

Outra circunstância que merece ser assinala
da é a do contexto histórico em que se desenrola
ram os trabalhos constituintes. Após muitos anos 
de repressão política, o pensamento de esquerda fi
nalmente podia se manifestar livremente, tendo se 
formado inúmeros partidos políticos de inspiração 
comunista, socialista, trabalhista e social-democra- 
ta. Mais organizados e aguerridos, os parlamentares 
dessas agremiações predominaram amplamente nos 
trabalhos das comissões, até a reação, de última hora, 
já  narrada, das forças de centro e de direita. Ainda 
assim, o texto aprovado reservava para o Estado o 
papel de protagonista em áreas diversas, com restri
ções à iniciativa privada e, sobretudo, ao capital es
trangeiro, aí incluídos os investimentos de risco. Pois 
bem: um ano após a promulgação da Constituição, 
caiu o muro de Berlim e começaram a desmoronaros 
regimes que praticavam o socialismo real. Simulta
neamente, a globalização, com a interconexão entre 
os mércados e a livre circulação de capitais, impôs- 
se como uma realidade inelutável. Pelo mundo afora,

versostemas perdeu-se no varejo das m iudezas-seja no capítulo 
da Administração Pública, como no título da ordem tributária ou 
no elenco de m ais de 70 artigos do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para citar apenas alguns exemplos. 
Não escapou, tampouco, do ranço do corporativismo exacerbado, 
que inseriu no seu texto regras específicas de interesse de 
m agistrados, membros do M inistério Público, advogados 
públicos e privados, polícias federal, rodoviária, ferroviária, civil, 
militar, corpo de bombeiros, cartórios de notas e de registros, 
que bem servem como eloquente ilustração" (Luís Roberto 
Barroso, Dez anos da Constituição de 1988 (foi bom para você 
também?), Revista Forense 346,1999, p. 117-8).

38 Em prática singularissima, o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fói tendo novos artigos e disposições acrescidos por 
emendas constitucionais, passando de 70 para 89 artigos (0 art. 
89 foi acrescentado pela ÉC n° 38, de 2002), sendo que muitos 
delestiveram  sua redação alterada igualmente poremenda (a 
EC n° 56, de 2007, prorrogava prazo previsto no art. 76 do ADCT). 
Sobre 0 ponto, v. Oscar Dias Corrêa, Os 15 anos da Constituição de 
1988 (breves anotações), Revista da EMERJ 6:15,2003, p. 19: “E foi 
o que se viu: o ADCT, ao invés de servir, como usual, de roteiro à 
passagem do regime velho para 0 novo, normas de transição, na 
verdade se transformou em espaço que passou a recolhertodas as 
normas não transitórias que não encontrassem lugar no texto vi
gente, e servissem às conveniências da hora".

ruíam os pressupostos estatizantes e nacionalistas 
que inspiraram parte das disposições da Constituição 
brasileira.

4.3 A lg u ns reveses
A Constituição brasileira, como assinalado, 

consubstanciou-se em um texto excessivamente 
detalhista e que, além disso, cuida de muitas matérias 
queteriam melhor sede na legislação infraconstitucional. 
De tais circunstâncias, decorrem conseqüências práticas 
relevantes. A primeira delas é que a constitucionalização 
excessiva dificulta o exercício do poder político pelas 
maiorias, restringindo 0 espaço de atuação da legisla
ção ordinária. Em razão disso, diferentes governos, para 
implementar seus programas, precisaram reunir apoio 
de maiorias qualificadas de três quintos, necessárias para 
emendar a Constituição, não sendo suficientes as 
maiorias simples, próprias à aprovação da legisla
ção ordinária. O resultado prático é que, no Brasil, a 
política ordinária -  i.e., a implementação da vonta
de das maiorias formadas a cada época -  se faz por 
meio de emendas constitucionais, com todo 0 incre
mento de dificuldades que isso representa.

Chega-se, assim, sem surpresa, à segunda conse
quência da constitucionalização excessiva e minuciosa: 
0 número espantoso de emendas, que antes do vigésimo 
aniversárioda Carta já somavam 56. Houve modificações 
constitucionais para todos os gostos e propósitos: limi
tação da remuneração de parlamentares, restrições à cri
ação de Municípios, realização de reformas econômicas, 
administrativas, previdenciárias, do Judiciário, pror
rogação de tributos provisórios, desvinculação de re
ceitas, atenuação da imunidade parlamentar formal, 
contenção das medidas provisórias, redução do man
dato presidencial, admissão da reeleição e daí por dian
te. Há risco de se perder 0 fôlego, a conta e a paciência. 
Tudo isso sem qualquer perspectiva de inversão de ten
dência. Naturalmente, essa disfunção compromete a vo
cação de permanência da Constituição e 0 seu papel de 
simbolizar a prevalência dos valores duradouros sobre 
as contingências da política.

5 O desem penho das in stitu içõ e s
Cabe, antes de concluir, fazer uma breve ano

tação sobre aspectos relevantes associados ao fun
cionamento dos três Poderes ao longo dos 20 anos
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de vigência da Constituição. São examinadas, ainda 
que brevemente, algumas das mudanças constitu
cionais que repercutiram sobre a atuação de cada 
um deles, bem como 0 desempenho concreto de 
seus papéis constitucionais pelo Executivo, Legisla
tivo e Judiciário.

No tocante ao Poder Executivo, 0 plebiscito 
previsto no art. 2° do ADCT, realizado em 21 de abril 
de 1993, manteve, por significativa maioria, 0 siste
ma presidencialista. Dentre as emendas constitucionais 
aprovadas, merecem registro a que reduziu o man
dato presidencial de cinco para quatro anos39, a que 
passou a admitir a reeleição40 41 e a que criou 0 Minis
tério da Defesa, marco simbólico relevante da sub
missão do poder militar ao poder civil.45 As medidas 
provisórias, concebidas como um mecanismo ex
cepcional de exercício de competência normativa 
primária pelo Executivo, tornaram-se instrumento 
rotineiro de 0 presidente legislar. A disfunção só 
veio a ser coibida, ainda que não integralmente, 
com a edição da Emenda Constitucional n ° 32, de 
12.09.2001.42 Apesar da redemocratização, não se 
superou integralmente 0 presidencialismo hege
mônico da tradição brasileira, que se manifesta em 
domínios diversos, inclusive e notadamente no po
der de contingenciar verbas orçamentárias.

Ouanto ao Poder Legislativo, cabe assinalar a 
recuperação de suas prerrogativas após a Constitui
ção de 1988, embora permaneça visível o decréscimo 
de sua importância na produçãode leis. De fato, além 
das medidas provisórias já referidas, a maior parte 
dos projetos relevantes resultaram de iniciativa do 
Executivo. Nesse cenário, a ênfase da atuação do Con
gresso Nacional deslocou-se para a fiscalização dos 
atos de governo e de administração. O principal ins
trumento dessa linha têm sido as comissões parla-

59 Emenda Constitucional de Revisão n° 5, de 09.05.1994.
40 Emenda Constitucional n °i6 , de 05.06.1997, que passou a per

mitir a reeleição, para um único períodosubseqüente, do presi
dente, de governadores e prefeitos.

41 Emenda Constitucional n° 23, de 03.09.1999.
A EC n° 32, de 2001, prevê a vigência da medida provisória pelo

prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual
período, comtrancamentoda pauta até que haja deliberação so
bre ela por parte de cada Casa do Congresso Nacional.

mentares de inquérito (CPIs). Por outro lado, um 
problema estrutural da representação política no 
Brasil é a desproporcionalidade da composição da 
Câmara dos Deputados. De fato, 0 número máximo 
de 70 deputados e o mínimo de sete, determinados 
pelo art. 45, § i° ,  da Constituição, provoca a sobre- 
representação de alguns Estados e a sub-represen- 
tação de outros.43 * Porfim, a Emenda Constitucional 
n ° 35, de 21.12.2001, introduziu modificação subs
tantiva no regime jurídico da imunidade parlamen
tar, deixando de exigir prévia licença da Casa 
legislativa para a instauração de processo criminal 
contra parlamentar.

O Poder Judiciário, por sua vez, vive um mo
mento de expressiva ascensão política e institucio
nal. Diversas são as causas desse fenômeno, dentre 
as quais se incluem a recuperação das garantias da 
magistratura, 0 aumento da demanda porjustiça por 
parte de uma sociedade mais consciente, a criação 
de novos direitos e de novas ações pela Constituição, 
em meio a outros fatores. Nesse cenário, ocorreu en
tre nós uma expressiva judicialização das relações 
sociais e de questões políticas. 0  Supremo Tribunal 
Federa! (STF) ou outros órgãos judiciais têm dado a 
últma palavra em temas envolvendo separação de 
Poderes, direitos fundamentais, políticas públicas, 
regimes jurídicos dos servidores, sistema político e 
inúmeras outras questões, algumas envolvendo 0 
dia-a-dia das pessoas, como mensalidade de planos 
de saúde ou tarifa de serviço públicos. Essa expan
são do papel do Judiciário, notadamente do STF, fez 
deflagrar um importante debate na teoria constitu
cional acerca da legitim idade democrática dessa 
atuação.

C o n c lu sã o

i) 0  que ficou por fazer
A comemoração merecida dos 20 anos da 

Constituição brasileira não precisa do falseamento

43 Sobre a questão, v. Vandré Augusto Búrigo, Sistema eleitoral 
brasileiro-Atécnica de representação proporcional vigente e as 
propostas de alteração: breves apontamentos, RÍL39:177, 2002; 
e Fabiano Santos, Instituições eleitorais e desempenho do 
presidencialismo no Brasil, Dados 42,1999, p. 8.
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da verdade. Na conta aberta do atraso político e da 
dívida social, ainda há incontáveis débitos. Subsiste 
no país um abismo de desigualdade, com recordes 
mundiais de concentração de renda e déficit dramá
tico em moradia, educação, saúde, saneamento. A 
lista é enorme. Do ponto de vista do avanço do pro
cesso civilizatório, também estamos para trás, com 
índices inaceitáveis de corrupção, deficiências nos 
serviços públicos em geral -  dos quais dependem, 
sobretudo, os mais pobres -  e patamares de violên
cia que se equiparam aos de países em guerra.44 Por 
outro lado, o regime de 1988 não foi capaz de conter 
a crônica voracidade fiscal do Estado brasileiro, um 
dos mais onerosos do mundo para o cidadão-con- 
tribuinte. Sem mencionar que 0 sistema tributário 
constitui um cipoal de tributos que se superpõem, 
cuja complexidade exige a manutenção de estrutu
ras administrativas igualmente custosas.

Há, todavia, uma outra falha institucional, 
que, por sua repercussão sobre todo o sistema, com
promete a possibilidade de solução adequada de 
tudo ò mais. Nos 20 anos de sua vigência, 0 ponto 
baixo do modelo constitucional brasileiro, e dos 
sucessivos governos democráticos, foi a falta de dis
posição ou de capacidade para reformular 0 sistema 
político. No conjunto de desacertos das últimas duas 
décadas, a política passou a ser um fim em si mes
ma, um mundo à parte, desconectado da sociedade, 
visto ora com indiferença, ora com desconfiança. As 
repetidas crises produzidas pelas disfunções do f i
nanciamento eleitoral, pelas relações oblíquas entre 
Executivo e parlamentares, bem como pelo exercício 
de cargos públicos para benefício próprio, têm tra-

44 V. ilona Szabó de Carvalho e Pedro Abramovay, O custo da 
violência. In: O Globo, 14 mar. 2008, p. 7, Opinião. À época em 
que publicaram o artigo, os autores eram, respectivamente, 
Coordenadora do Programa de Segurança Humana do Viva Rio e 
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Ao 
comentarem a Declaração de Genebra sobre Violência Armada 
e Desenvolvimento, averbaram: "O país perde cerca de 50.000 
brasileiros por ano, vítimas de homicídio. Segundo 0 IPEA, as 
perdas econômicas para a nação com a violência são de mais de 
90 bilhões de reais por ano. A maior concentração de violência 
ocorre nas periferias das grandes cidades, tocais de enorme 
desagregação sociai, sobretudo em consequência da ausência 
de políticas públicas consistentes para essas regiões". '

zido, ao longo dos anos, uma onda de ceticismo que 
abate a cidadania e compromete sua capacidade de 
indignação e de reação. A verdade, contudo, é que não 
há Estado democrático sem atividade política inten
sa e saudável, nem tampouco sem Parlamento atuan
te e investido de credibilidade. É preciso, portanto, 
reconstruir o conteúdo e a imagem dos partidos e 
do Congresso, assim como exaltar a dignidade da 
política. O sistema político brasileiro, por vicissitu- 
des diversas, tem desempenhado um papel oposto 
ao que lhe cabe: exacerba os defeitos e não deixa 
florescer as virtudes.

É preciso desenvolver um modelo capaz de 
resgatar e promover valores como legitimidade de
mocrática, governabilidade e virtudes republicanas45, 
produzindo alterações profundas na prática políti
ca.46 Há inúmeras propostas na matéria, apesar da 
pouca disposição para o debate. Uma delas defende

45 A expressão "virtudes republicanas" é aqui utilizada para de
signar a preservação da integridade pessoal dos agentes públi
cos e a observância de padrões éticos de gestão da coisa pública, 
que levem à promoção do interesse público, e nãodos interesses 
particulares dos governantes ou deterceiros identificados. Tais virtu
des se expressam nos princípios constitucionais da moralidade, da 
impessoalidade e da finalidade pública na ação política e admi
nistrativa. A expressão também é frequente mente empregada, 
no debate político, para denotar o exercício consciente e ativo da 
cidadania.

46 Com efeito, é preciso: 7. em relação à legitimidade democráti
ca: a) propiciar maior identificação entre sociedade civil e ciassé 
política, com aumento da coerência entre discurso e prática, e 
m aiorvisibilidadeecontroiabilidade da atividade parlamentar; 
b) conferir maior autenticidade programática aos partidos polí
ticos,-fomentando a fidelidade e mitigando a pulverização parti
dária; c) reduzir a influência do poder econômico no processo 
eleitoral, com o barateamento das campanhas, a lim itação dos 
gastos e, eventualmente, o financiamento público; 2. em relação 
à governabilidade: a) facilitar a formação de maiorias de susten
tação política do governo; b) institucionalizaras relações entre 
Executivo e Legislativo, com predomínio dos partidos, e não do 
poder individual atomizado de cada parlamentar; c) criar meca
nismos de superação de crises políticas, que impeçam a ionga 
agonia de governos que perderam sua base de apoio no Parla
mento e na sociedade; 3. em relação às virtudes republicanas: a) 
elim inar 0 poder de barganha individual de cada parlamentar, 
gerador de mecanismos de troca de favores por votos; b) tornar 
o debate político mais programático e menos clienteíista; c) es
vaziara necessidade de loteamento de órgãos públicos e de dis
tribuição de cargos em troca de apoio.
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para o Brasil, como sistema de governo, o semipre- 
sidencialismo, nos moldes de França e Portugal; 
como sistema eleitoral, a fórmula.do voto distrital 
misto, que vigora, por exemplo, na Alemanha; e,- 
como sistema partidário, um modelo fundado na 
fidelidade e na contenção da pulverização dos par
tidos políticos.47

M) O que se deve ce lebra r
O constitucionalismo democrático foi a ideologia 

vitoriosa do século XX. O imaginário social contem
porâneo vislumbra nesse arranjo institucional, que 
procura combinar Estado de Direito (supremacia da 
lei, ruleofthe law, Rechtsstaat) e soberania popular, 
a melhor forma de realizar os anseios da moderni
dade: poder limitado, dignidade da pessoa humana, 
direitos fundamentais, justiça social, tolerância e -  
quem sabe?-atéfelicidade. Para evitar ilusões, é bom 
ter em conta que as grandes conquistas da Humani
dade levam um tempo relativamente longo para pas
sarem do plano das idéias vitoriosas para a plenitu
de do mundo real. O curso do processo civilizatório 
é bem mais iento do que a nossa ansiedade por pro
gresso social. O rumo certo, porém, costuma ser mais 
importante do que a velocidade.

O modelo vencedor chegou ao Brasil com atra
so, mas não tarde demais, às vésperas da virada do 
milênio. Os últimos 20 anos representam não a vitó
ria de uma Constituição específica, concreta, mas de 
uma idéia, de uma atitude diante da vida. O constitu
cionalismo democrático, que se consolidou entre nós, 
traduz não apenas um modo de vero Estado eo Direi
to, mas de desejar 0 inundo, em busca de um tempo 
de justiça, fraternidade e delicadeza. Com as dificul
dades inerentes aos processos históricos complexos 
edialéticos,temos nos libertado, paulatinamente, de 
um passado autoritário, excludente, de horizonte es
treito. E vivido as contradições inevitáveis da procura 
do equilíbrio entre o mercado e a política, entre 0 
privado e 0 público, entre os interesses individuais e 
0 bem coletivo. Nos 200 anos que separam a chega-

47 V. Luís Roberto Barroso, A Reforma Política: uma proposta de 
sistema de governo, eleitoral e partidário para 0 Brasil, Revista 
de Direito do Estado 3:287,2006.

da dafamília realeovigésimoaniversárioda Constituição 
de 1988, passou-se uma eternidade.

Barroso, L. R. 20íh anniversary of the 1988 Constitution: 
rebuilding democracy in Brazil. Revista Justitia (São 
Paulo), v. 19S, p. 255-267, jan/jun. 2008.

4 ÂBSTRÁCT: The present study aims to analyze the 
main aspects of the first 20 years of the Brazilian 
Federal Constitution of 1988. The initial chapters 
are dedicated to the analysís of the historical 
contextof the time whentheConstituent Assembly 
was convoked, as well as the development of its 
works and the multiple circumstances to which it 
was submitted. The rest of the text is dedicated to 
a balance of the progress and the setbacks 
experienced ín the period, especially in w hat 
concerns to the performance of the institutions 
throughoutthesetwodecades. ■*

* KEYWORDS: Constitution. Democracy. Constifuent 
Assembly. Fundamental rights.Amendmentstothe 
Constitution.
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Acesso â Justiça- Visão da Sociedade

s SUMÁRIO: introdução, i A redemocratização e a 
nova legalidade. 2 Acesso à Justiça e sistema de 
Justiça. 3 A demanda reprimida. 4 Nova agenda de 
debates. Referências bibliográficas.

« RESUMO: A Constituição Federal dê 1988 provo
cou mudanças nas instituições que compõem o 
sistema de Justiça e consagrou ampla gama de 
direitos individuais e coletivos. Embora seja cres
cente a procura por soluções judiciais, são signi- 

: ficativas as críticas ao desempenho da Justiça 
estatal, bem como a descrença no sistema. A crise 
do Judiciário e a demanda reprimida não permi
tem concluir por um amplo acesso à Justiça ou que 

: a realidade se aproxime da legalidade. Contudo, o 
quadro não se encontra petrificado. Várias iniciati
vas têm sido adotadas, e têm sido apreciáveis as 
buscas por soluções extrajudiciais, lideradas por 
todas as instituições que compõem o sistema de 
Justiça, quer seja o Poder Judiciário, 0 Ministério 
Público ou a Defensoria Pública.

® PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Justiça. Acésso à 
Justiça. Soluções judiciais. Soluções extrajudiciais. 
Percepção da sociedade.

In tro d u çã o
O artigo se propõe a trazer uma contribuição 

para a discussão sobre a nova identidade do siste
ma de Justiça após a Constituição Democrática de 
1988 e seus reflexos na sociedade.

A Justiça brasileira vem passando por inúme
ras mudanças, constatam magistrados, integrantes 
do Ministério Público, defensores públicos, procu
radores do Estado e advogados. Para a sociedade, 
contudo, é como se nada houvesse acontecido. Ou 
melhor, segundo a percepção de amplos setores da 
população, a Justiça encontra-se, há muito tempo, pe
trificada e, se algo tem se alterado, é na direção do 
agravamento de seus defeitos e, portanto, da piora.

Maria Tereza AINA SADEIC

Com efeito, o contraste entre os dois conjuntos 
de opiniões é acentuado. São duas óticas de análise 
bastante distintas: uma acentuando mudanças e indi
cando avanços; e outra assinalando insensibilidades e 
a intensificação de uma longa história de crises.

Nesse confronto entre duasvisões, há, defato, 
critérios e interpretações distintos. É possível susten- 
tarque os pontos em comum dizem respeito apenas 
à questão da morosidade. Operadores do Direito e 
cidadãos compartilham a mesma constatação genéri
ca: a principal marca da Justiça brasileira é a lentidão. 
Essa deficiência, por si só, prejudica enormemente a 
realização de direitos e a solução de conflitos. A con
cordância entre os dois pontos de vista, entretanto, 
pára por aí.

Seria no mínimo ingenuidade, esperar que a 
sociedade e os operadores do Direito elaborassem 
um mesmo diagnóstico ou compartilhassem de 
idênticas percepções. A diferença entre os dois gru
pos não particulariza o Brasil e menos ainda os úl
timos anos. A singularidade nacional não está no 
desacordo entre as duas compreensões, mas na ex
traordinária distância entre os dois grupos e, mais 
ainda, na dificuldade de trocas de posição e de in- 
terlocução.

Este artigo se propõe a trazer uma contribui
ção para 0 debate sobre a nova identidade do siste
ma de Justiça e sobre seus reflexos na sociedade. 
Para isso, serão salientados os principais traços for
mais e reais do sistema de Justiça e como tais carac
terísticas são vividas pela cidadania.

1 A redem ocratização e a nova legalid ad e
É inegável que, a despeitodo reconhecimento 

da discordância nas percepções sobre a Justiça e das

' Professora do Departamento de Ciência Política da Universidade 
de São Paulo (USP) e Diretora de Pesquisas do Centro Brasileiro 
de Estudos e Pesquisas Judiciais (Cebepejj.
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diferenças nas avaliações, o país pós-Constituição 
de 1988 não é 0 mesmo-daquele que ha.via anterior- 

' mente. A magnitude das transformações permite, 
inclusive, que se fale de um ponto de inflexão -  um 
antes e um depois. As mudanças não se resumem 
exclusivamente ao aspecto formal, ainda que estas 
sejam absolutamente notáveis, podendo ser resu
midas na institucionalização democrática e no Esta
do de Direito. O país real também é outro.

Para um rápido retrato do país real, bastaria 
atentar para os seguintes aspectos: 0 crescimento 
demográfico e os movimentos migratórios; a acele
ração no grau de concentração urbana; 0 aumento 
nas taxas de industrialização; a expansão do eleito
rado; as modificações nas estruturas econômica e 
social; a abertura da economia; as transformações 
nos índices de qualidade de vida e nos indicadores 
de inclusão social, política e cultural.

É claro que esse conjunto de alterações não pro
duziu apenas desenvolvimento. O resultado seria 
mais bem caracterizado como 0 feixe de uma série de 
processos que provocaram uma maiorcomplexidade 
social. Nela foi gerada, como parte integrante e como 
consequência, uma sociedade com elevado grau de 
iniquidade social. Com efeito, a distância entre os mais 
ricos e os mais pobres classifica o país entre os mais 
desiguais do mundo. Estudos do Ipea, relativos a 
2006, indicam que a renda per capita dos 10 %  mais 
ricos é 32 vezes maior do que a renda per cápita dos 
4 0 %  mais pobres. Além da enorme distância entre 
os mais ricos e os mais pobres, há também uma ex
pressiva desigualdade regional e entre as unidades 
da Federação.

No que se refere à legalidade, a Constituição de 
1988 e a legislação infraconstitucional desde o início 
dos anos 1980 conferiram uma outra fisionomia para 
o país. Direitos individuais e supra-individuais foram 
reconhecidos e instituições foram arquitetadas para a 
salvaguarda desses direitos. Em poucas palavras, foi 
formalizada a institucionalidade democrática, basea
da em princípios de igualdade e de liberdade.

O rol de direitos consagrados é amplo, abran
gendo direitos de primeira, de segunda, de terceira 
e de quarta geração, colocando o Brasil, desse ponto

de vista, em posição de destaque no concerto de 
nações democráticas. Estudos comparativos inter
nacionais afirmam 0 lugarde ponta da Constituição 
brasileira no que diz respeito à amplitude e à gama 
de direitos.

Ouanto às instituições do sistema de Justiça, 
as mudanças também são apreciáveis: 0 Poder Judi- ;  
ciário foi configurado como um real poder de Esta
do, com garantias de autonomia e independência, 
em um sistema presidencialista, assentado na sepa- 

. ração e na divisão de poderes; 0 Ministério Público — 
a maior inovação institucional -f o i concebido como 
essencial à funçãojurisdicional do Estado, com atri- í| 
buições de defesa da ordem jurídica, do regime de
mocrático e dos interesses sociais e individuais ‘ 
indisponíveis; a Defensoria Pública foi constituciona- 
lizada e desenhada como essencial à função jurisdicio- 
nai, tendo, posteriormente, ganhado autonomia, com 
a Emenda Constitucional n ° 45, em 2004.

2 Acesso à Justiça e sistem a de Justiça
Ouer como reflexos ou como parte integrante 

do conjunto de alterações na legalidade e nos indi
cadores sociais, políticos e econômicos, ocorreram 
modificações tanto na demanda por Justiça quanto 
no interior e na identidade das instituições encarre
gadas de garantirem direitos e solucionar de forma 
pacífica os conflitos.

No que se refere à demanda por Justiça, cresce
ram significativamente tanto a busca por soluções 
no Poder Judiciário como a procura por soluções ex- 

' trajudiciais, sejam elas lideradas pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública ou ainda pelo pró
prio Poder Judiciário.

Infelizmente, não há dados sistematizados que 
permitam avaliar 0 volume e 0 significado das solu
ções extrajudiciais. Essa deficiência diz respeito tanto 
às atuações de cada uma das instituições, quanto ao 
seu impacto na identidade institucional e no con
junto de instituições que compõem 0 sistema de 
Justiça. Sabe-se, contudo, que as soluções extraju
diciais têm aumentado, ano após ano, chegando a • 
representar parte expressiva do desempenho do 
Ministério Público, das Defensorias Públicas, dos

Juizados Especiais e, em menor medida, do juízo 
comum do Poder Judiciário. De fato, soluções que 
prescindam da apreciação do Poder Judiciário têm 
participado com uma parcela cada vez maior no to
tal de todas as atuações das instituições que for
mam 0 sistema de Justiça. Assim, são crescentes os 
números de Termos de Ajustamento de Conduta, de 
acordos, de conciliações, de mediações, enfim, de so
luções que escapam da via judicial tradicional.

Quanto às demandas processadas pelo Poder 
judiciário, os números dos últimos anos são evidên
cias claras de uma extraordinária transformação. Para 
uma rápida imagem, registre-se que em 1990 ingres
saram no juízo comum estadual 3.617.064 proces
sos; no início da década seguinte, em 2000, essa 
soma cresceu três vezes, atingindo um total de 
9.298.010 processos. Um aumento significativa- 
mente maior do que o verificado no crescimento 
populacional.

A procura de soluções com a intermediação 
do Poder Judiciário brasileiro é inegavelm ente 
considerável. Segundo dados de 2006, -colhidos 
pelo Supremo Tribunal Federal, há uma média 
nacional de 1 processo para cada 10,20 habitan
tes. Essa média esconde expressivas variações en
tre as unidades da Federação, verificando-se uma 
forte correlação entre procura pelo Judiciário e 
grau de desenvolvimento socioeconômico. Com 
efeito, 0 exame dos extremos indica que, enquan
to ela é de 6,62 em São Paulo, 0 estado mais rico 
da Federação, atinge a média de 62,38 - dez vezes 
mais -, em Alagoas, 0 estado mais pobre.

Pode-se afirmar que 0 espetacular volume de 
processos por habitante é comparável ao registra
do em países com longa tradição democrática, che
gando a superar os números de muitos países da 
América Latina. Apenas a título exemplificativo, 
examine-se a tabela i a seguir, que traz informa
ções comparativas, relativas ao ano de 2006, sobre 
0 volume de ações por 100 mil habitantes e tam 
bém sobre 0 número de juizes por 100 mil habitan
tes e a relação de ações por juiz.

Como se observa, o número de ações por 100 
mil habitantes classifica o Brasil no grupo de países
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PAÍS A Ç Õ  ESPIGO M IL  H A B IT A N TE S JufZES/100 M IL H A B IT A N TE S A Ç Ô E S /JU IZ

ITÁLIA 1 4.000 2 0 6 7 8

IN G LA TERRA 9 .8 0 0 11 891

A LEM ANHA 1 5 .6 0 0 2 3 6 7 8

FRA N Ç A 6 .2 0 0 13 4 7 7

ITÁLIA 1 4 .0 0 0  . . 2 0 6 7 8

A RG ENTINA 9 .4 5 9 1 0 ,9 8 7 5

V EN EZUELA 2 .3 7 5 6 .3 3 7 7

M ÉXIC O . ■. 2 .6 0 0 4 ,0 6 5 0

BRASIL' 7 ,161 5 .3 1 .3 5 7

Tabela 1 - Ações por 100 mil habitantes; juizes por 100 mil habitantes e ações por juiz, 2006. 
Fonte: Banco Mundial, 2007.

com mais elevada procura por soluções proferidas 
pelo Poder Judiciário. Já no quetange ao número de 
juizes por 100 mil habitantes, a posição do país é 
bastante sofrível, com uma média de apenas 5,3 
magistrados. Nesse quesito, 0 Brasil ocupa a pe
núltima colocação no rol de casos selecionados. O 
indicador mais crítico, no entanto, é o que revela a 
proporção entre o número de ações e 0 número de 
juizes: nessa variável, a situação brasileira é crítica, 
obtendo 0 mais baixo resultado, consideravelmente 
distante de todos os demais países. O Brasil ostenta a 
maior média de ações por ju iz  -1.357 permitindo 
concluir que se trata, em termos relativos, da mais 
alta carga detrabalho.

Não se deduza, contudo, a partir desses da
dos, que elevada demanda pelos serviços do Poder 
Judiciário equivale a amplo acesso à Justiça. Ao con
trário, pesquisas feitas nos processos têm mostrado 
que 0 Poder Judiciário tem sido utilizado por um 
número bastante reduzido de agentes. O grande 
volume de processos tem como autor especialmen
te 0 poder público - órgãos e autarquias da União, 
dos estados ou dos municípios -, além de setores 
minoritários e privilegiados da população.

Tais usuários dirigem-se ao Judiciário, sobre
tudo, para postergar obrigações. O poder público, 
com freqüência, usa 0 Judiciário, para fazer rolagem 
da dívida. Empresários, por sua vez, que rompem 
contratos, extraem; vantagens da lentidão. A rigor, 
pode-se sustentar que a Justiça estatal brasileira 
apresenta custos muito baixos ou insignificantes
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para o litigante de má-fé. Suas características aca
bam por incentivar um tipo específico de usuário e 
de litigância. Essas mesmas características, contu
do, tornam a Justiça estatal extremamente cara e de 
difícilacessopara ocidadãocomum, particularmen
te para os menos favorecidos. Decorre daí seu cará
ter elitista e, como uma provável conseqüência, a 
existência de uma demanda reprimida.

Trata-se, pois, de um quadro caracterizado 
pela ambiguidade. Há, de um lado, um excesso de 
demandas com um número reduzido de usuários e, 
de outro, baixo acesso à Justiça e muitas demandas 
não explicitadas. Alguns poucos setores usam e abu
sam das facilidades de ingresso na Justiça estatal, 
enquanto a maioria dos cidadãos vê-se distante ou 
ausente dos serviços judiciais. Uma situação que 
abriga sim ultaneam ente dois opostos: demanda 
estimulada e demanda reprimida ou contida.

3 A dem anda reprim ida
• E por que a maior parcela da população esta

ria fora ou excluída do Poder Judiciário? As respos
tas não são simples nem fáceis. Envolvem uma série 
de aspectos e a combinação entre eles. Para come
çar, com peso explicativo bastante forte, a extrema 
desigualdade social. A distribuição de renda no país 
produz uma situação de exclusões cumulativas. Ou 
seja, aqueles que estão excluídos dos principais be
nefícios econômicos também estão excluídos dos 
mais importantes bens sociais, educacionais, políti
cos e culturais. Isso significa que o conhecimento 
sobre direitos e sobre os mecanismos e instituições 
adequados para reclamá-los, quando desrespeita
dos, não.se distribui de forma uniforme entre todos 
os cidadãos. Entre os mais pobres e/ou os excluídos, 
esse conhecimento é inexistente ou consideravel
mente deficiente.

A essa exclusão deve ser acrescentada e com
binada a percepção negativa sobre a Justiça. Pesqui
sas de opinião reiteradamente têm revelado que é 
baixo o grau de confiança na Justiça. Em uma lista 
de instituições, o Judiciário normalmente ocupa as 
posições mais baixas. Sua avaliação, com frequên
cia, é apenas menos crítica do que a reservada para a 
classe polítiça, particularmente no Legislativo. Por 
outro lado, são várias as falas e ditos populares que

traduzem a descrença no Judiciário e na Justiça es
tatal como um todo. Para ilustrar, bastaria lembrar: 
"a Justiça não é igual para todos”; “a polícia prende, 
e a Justiça solta”; "mais vale um mau acordo do que 
uma boa demanda judicial”; "a Justiça tarda e fa
lha”; "a Justiça só vale para os três Ps”...

Além da extrema desigualdade social, da falta 
de conhecimento sobre direitos, da ignorância so
bre as atribuições das diferentes instituições e da 
avaliação negativa sobre a Justiça, outros fatores 
também atuam, dificultando a ampliação do acesso 
à Justiça. Entre eles poderiam ser arrolados os altos 
custos de informação e financeiros; as deficiências no 
que se refere à localização e à existência de varas, tanto 
no juízo comum como nos Juizados Especiais e nos 
serviços de Defensoria Pública.

Ademais, nunca seria exagero lembrar que o 
país apresenta uma enorme variação entre as uni
dades federadas e acentuados contrastes regionais 
e locais. Essa heterogeneidade transparece na pre
sença das instituições, nos seus respectivos perfis e 
na procura pelas diversas instituições do sistema de 
Justiça.

Para umatápida exemplificação dessas carac
terísticas, sublinhe-se que os Juizados Especiais, por 
exemplo, estão implantados em um número bastan
te reduzido do total de municípios do país. Dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revelam que, dos 5.560 municípios existen
tes em 2004, apenas 1.732 possuíam Juizados Espe
ciais Cíveis (31,1%) e somente 1.475 contavam com 
Juizados Especiais Criminais (26,5%).

As Defensorias Públicas, por sua vez, estão ins
taladas em apenas 39,7% das comarcas. E sua distri
buição não se dá de forma homogênea. A carência é 
maior nos estados com os mais baixos indicadores 
de qualidade de vida (longevidade, renda e educa
ção). Ou seja, há proporcionaímenteYnenos defen
sores exatamente nos locais e nas regiões que, em 
tese, mais precisariam dos serviços de um defensor 
público. Essa disparidade na distribuição geográfi
ca e/ou socioeconômica das Defensorias Públicas 
contribui enormemente para reforçarasjá referidas 
desigualdades cumulativas. Com efeito, há Defen
sorias Públicas em 35,9% das comarcas localizadas nos 
estados com IDH baixo; em 39,8% das comarcas de
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estados com IDH médio-baixo; em 42,3% das comarcas 
de estados com IDH médio-alto; e em 4 1,1%  das 
comarcas de estados com IDH alto.

No que diz respeito à atuação do Ministério 
Público, os dados institucionais, objetivos, também 
não são muito favoráveis. O número de promotores 
por 100 mil habitantes está entre os mais baixos da 
América Latina. O mesmo pode ser dito em relação 
ao volume de recursos orçamentários com os quais 
a organização pode contar para cumprir com suas 
obrigações. Assim, enquanto 0 MP brasileiro tem 
uma média de 4,2 integrantes por 100 mil habitan
tes, essa estatística alcança 15,3 no Panamá; 11,4 em 
Porto Rico; 6,6 no México; 5,8 no Chile;' 5,8 na 
Venezuela; 05,5 na Colômbia, por exemplo.

Considerando-se apenas o sistema de Justi
ça brasileiro, os dados comparativos, mais uma vez, 
não são favoráveis ao Ministério Público: enquan
to o Poder Judiciário participa com 5,27% no Orça
mento do Estado, essa cifra cai para 1,91% para 0 
Ministério Público.

A gravidade da situação revelada por esses 
indicadores relativos ao Ministério Público é ainda 
mais acentuada quando se leva em consideração 0 
rol de atribuições da instituição brasileira. Em con
traste com instituições similares na América Latina 
("Fiscalia"), na América do Norte e nos países euro
peus, cabe ao Ministério Público brasileiro um am
plo leque de atuações na área cível e na área penai. 
Acumula às clássicas funções de persecução penal 
as atribuições de uma super Ouvidoria, ainda que 
com mais recursos legais de poder. De fato, a lista de 
atribuições do MP brasileiro não encontra similar 
em outros países democráticos. Como guardião da 
cidadania, a instituiçãotem porobrigação atuar em 
áreas que envolvem direitos individuais, individu
ais homogêneos, difusos e coletivos.

A despeito das inquestionáveis deficiências 
apontadas em relação aos Juizados Especiais, às De
fensorias Públicas e ao Ministério Público, deve ser 
sublinhado, uma vez mais, que todas essas institui
ções têm atuado no sentido de alargar e democrati
zar o acesso à justiça. Além do cumprimento de suas 
atribuições no interior do sistema judicial propria
mente dito, são crescentes as iniciativas voltadas à 
conscientização sobre direitos, os contatos diretos

com a população e as buscas de soluções extrajudici
ais, que prescindam da atuação do Poder judiciário.

Nesse sentido, cabe sublinhar a importância de 
políticas institucionais com o objetivo de estimular a 
realização de acordos, de soluções a partir da concili
ação. Tais esforços têm orientado a atuação de seg
mentos do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública. Mesmo que ainda nãotenham 
força para mudara imagem da justiça, é inegável que 
rompem 0 formalismo estrito, aproximam as partes 
etêm potencialidade de provocar mudanças radicais 
em todo o sistema de Justiça. Com efeito, embora 
não haja dados sistematizados para o país, sabe-se, 
por exemplo, que 0 Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo implantou esse mecanismo no segundo 
grau e que os resultados são auspiciosos.

No que se refere ao Ministério Público, é possí
vel dizer que sua atuação, quer no âmbito federal quer 
no dos estados, tem privilegiado soluções extrajudi
ciais, baseadas em acordos. Tais atuações reforçam 
sobremaneira a instituição. Os números de Termos 
de Ajustamento de Conduta têm crescido e têm re
presentado parcelas cada vez maiores no conjunto 
das atividades da instituição. Dessa forma, são pro
postas soluções sem a necessidade da intermediação 
do Poder Judiciário para questões que envolvem ame
aças aos direitos individuais e supra-individuais.

Diagnósticos realizados sobre as Defensorias Pú
blicas mostram, na mesma direção, os esforçosdebuscar 
soluções para conflitos sem a necessidade da utilização 
dâ  via judicial. Do mesmo modo como se dá com 0 
Ministério Público, essas atuações contribuem signifi
cativamente para o fortalecimento institucional.'

A partir do reconhecimento da expansão dessas 
atuações no âmbito extrajudicial, é possível assinalar 
que boa parte da demanda reprimida tem vindo à 
tona, se expressado e tem sido canalizada sem a in
termediação do Judiciário em seu papel mais tra
dicional. O caminho extrajudicial tem respondido 
por parcelas expressivas de soluções de conflitos e 
de garantias de direitos. Etudo indica que essas par
celas tendem a crescer.

4 Nova agenda de debates
Independentemente da avaliação que se faça 

sobre o desempenho das instituições que compõem
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o sistema de Justiça, parece inquestionável que o 
tema entrou, de forma definitiva, na agenda de de
bates. E não era sem tempo! A efetividade dos direi
tos depende, antes de tudo, da Justiça.

Reclamações e críticas ao Judiciário são tão 
antigas e constantes que chegam a provocar a ilu
são de que nada muda, ou que mudam apenas os 
atores, mas que a toada é sempre a mesma. Os últi
mos anos, contudo, presenciaram mudanças com 
potencialidade de virem a alterar esse quadro.

Os mais céticos dirão que se trata de pura re
tórica. Não faltariam exemplos pata' demonstrar a 

' justeza das críticas. Bastaria para isso apontar para a 
enorme distância entre o país legal e o país real.

Admitir mudanças não significa, contudo, afir
mar que problemas tenham sido solucionados. Por 
maior que fosse o otimismo, não haveria como ne
gar a extrema morosidade até.a obtenção de uma 
decisão final, o excesso de formalismo, a rigidez nos 
procedimentos, resistências assentadas em princí
pios corporativos e em uma mentalidade conserva
dora. Mas um mínimo senso de realidade obriga a 
reconhecer alterações e que alguns passos já tenham 
sido dados. Insuficientes, certamente. Porém neces
sários e com possibilidade de desencadear outras 
mudanças.

Para além da controvérsia, é razoável atentar 
para transformações de natureza demográfica e so
ciológica no interior do sistema de Justiça como um 
tódo. Tais fenômenos provocam impactos nas insti
tuições, contribuindo para remodelar identidades 
organizacionais.

O corpo de magistrados, de integrantes do 
Ministério Público e da Defensoria Pública cresceu 
enormemente. A.comparação com o passado mos
tra que esses grupos, que formavam uma pequena 
elite, nos últimos anos alcançaram a casa dos milha
res. Essa expansão numérica foi acompanhada de 
mudanças nas fontes sociais de recrutamento. A gros
so modo, é possível afirmar que no passado essas 
corporações eram constituídas, sobretudo, por in
divíduos provenientes de setores da oligarquia ou 
da elite urbana. Recentemente, a origem social tor- 
nou-se muito mais diversificada. Não são raros os 
casos de integrantes da magistratura, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública provenientes de fa

mílias de classe média, pobres e de baixa escolari
dade.

O próprio fator numérico, por si só, já  seria 
capaz de impingir mudanças. Ele, associado ao re
crutamento aberto, baseado no mérito, encarregou- 
se de alterar aquele quadro anterior, impondo uma 
democratização que se expressa no número e no 
desempenho.

Assim, aspectos demográficos e sociológicos 
ajudaram a constituir grupos diversificados. Tal plura
lidade não se limita à origem social, à cor, ao gênero. 
Ela se manifesta também nas preferências ideológi
cas, nas visões de mundo, nas avaliações sobre a soci
edade, o Estado e sobre o sistema de Justiça.

Ademais, tem sido notável como, nos últimos 
anos, comportamentos acentuadamente corporativos 
têm cedido espaço para atuações mais comprometi
das com o coletivo, com a sociedade, com princípios 
republicanos. Enquadram-se nesse parâmetro, por 
exemplo, as decisões contrárias ao nepotismo, a fi
xação doteto salarial, o apoio a uma maiortranspa- 
rência.

Essas séries de mudanças têm alto potencial 
de produzir efeitos que se propaguem pelo sistema 
de Justiça e, conseqüentemente, na percepção da 
sociedade sobre a Justiça, ainda que não de imedia
to, mas apenas a médio e longo prazos.

No que tange à sociedade, deve ser lembrado, 
antes de mais nada, que é sumamente difícil falar 
em sociedade como um todo. Essa dificuldade é ain
da potencializada em um contexto de expressivas 
desigualdades cum ulativas. Sociedade como um 
todo homogêneo é uma abstração que não resiste a 
uma análise mais detida. Normalmente, traduz-se 
por sociedade a opinião pública. É imperioso que se 
atente para a diferença entre os dois conceitos. Além 
disso, há que se considerar que a opinião pública 
reflete as sabidas influências dos meios de comuni
cação de massa, especialmente o rádio e a televisão.

Nesse sentido, convém considerar vários as
pectos. Em primeiro lugar, o fato de que até muito 
recentemente a comunicação entre os integrantes 
do sistema de Justiça e a população e a mídia, em 
geral, era praticamente inexistente. Nos últimos 
tempos esse quadro vem sofrendo algumas altera
ções, com a presença pública e constante nas dife

rentes mídias de ministros, desembargadores, juizes, 
procuradores, promotores, defensores, advogados. 
Essa participaçãofoi grandemente incentivada pelo 
papel político da Justiça e pela judicialízação das 
relações sociais, decorrentes do modelo institucio
nal consagrado pela Constituição de 1988. Além dis
so, foram criados programas televisivos e de rádio 
que, por menores que sejam as suas audiências, con
tribuem para tornar as diferentes instituições mais 
familiares e mais próximas do cotidiano.

Essas inovações não implicam conhecimento 
pleno ou minimamente adequado, tanto por parte 
da população como dos próprios meios de comuni
cação. Tanto isso é verdade, que são amiúde ignora
dos ou até mesmo desprezados constrangimentos de 
ordem legai e 0 papel de cada uma das instituições. 
Assim, garantias como 0 devido processo legal, por 
exemplo, continuam sendo percebidas como artima
nhas, como obstáculos aojulgamento, comò fator de 
distinção entre privilegiados e 0 cidadão comum.

No emaranhadoformado pelo desconhecimen
to, 0 Judiciário acaba sendo visto como 0 maior res
ponsável pela crise na Justiça. É culpabilizado tanto 
pelo que faz como pelo que deixa de fazer e, princi
palmente, pelo que não lhe cabe fazer. Em outras pa
lavras, acabam caindo principalmente nas costas do 
Judiciário questões atinentes às suas atribuições 
como também aquelas da alçada do Ministério Públi
co, da Defensoria Pública, da advocacia e da polícia.

Aos olhos da população, m uitas vezes 
instigada pela mídia mais tosca, especialmente por 
ocasião de crimes bárbaros, 0 desejo de Justiça equi
vale à sede de vingança. O julgamento se dá em um 
intervalo de tempo incompatível com 0 tempo da 
Justiça, cadenciado pelo direito à ampla defesa. As 
conseqüências vão de um aumento no descrédito 
em relação à Justiça estatal até comportamentos que 
negam a convivência civilizada e democrática.

Apesar de admitir a falta de sintonia entre a 
Justiça e a opinião pública, não seria exagero termi
nar este texto com uma nota de franco otimismo: o 
sistema de Justiça como um todo vem se tornando 
mais visível, tanto para a população como para os 
agentes públicos. Muitas mudanças - constitucionais, 
infraeonstitucionais, de gerenciamento, de mentali
dade - têm ocorrido, ainda que a maior parte não te
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nha ainda desenvolvido todo 0 seu potencial. O fato 
de 0 sistema de Justiça e suas instituições terem pas
sado a constar da agenda de debates permite afirmar 
que a redoma foi quebrada. O desenrolar dos passos 
já dados dependerá, em grande medida, de debates e 
pressões que transformem a importância da Justiça 
de retórica em movimentos reais.
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Para Além da Ambiguidade -  Uma Reflexão 
sobre a Constituição de 1988 . ;

Em 5 de outubro de 1988, Ulysses Guimarães 
promulgou festivamente 0 texto que batizou de 
“Constituição Cidadã”.

A nova Carta constitucional do país começou a 
vigorar em clima de entusiasmo. Ela continha impor
tantes reformas no arcabouço do Estado brasileiro, 
especialmente nos capítulos dos Direitos Sociais; da 
Família, Criança, Adolescentes e Idosos; e dos índios. 
Todos eles consagram direitos que protegem os tra
balhadores, as minorias, os aposentados, as pesso
as que necessitam de serviços públicos de educação 
esaúde.

Os capítulos da Ordem Econômica e Financeira 
edo Meio Ambiente armaram o país para continuar 
0 processo de industrialização, sem o qual não é 
possível construir um Estado Nacional dotado de 
verdadeira autonomia. As normas relativas à prote
ção do meio ambiente estabeleceram parâmetros 
claros para evitar que o interesse econômico ponha 
em risco 0 equilíbrio ecológico.

No campo'da distribuição da justiça, as mu- 
dançastambém nãoforam poucas: a constitucionali- 
zação dos Juizados Especiais; a criação da Defensoria 
Pública; a ampliação dos sujeitos aptos a propor Ação 
Direta de Constitucionalidade. Menção especial me
recem as novas atribuições do Ministério Público, 
facultado agora a intervir diretamente no processo 
constitucional, bem como a instaurar inquérito civil 
público na defesa de interesses difusos e coletivos -  
dois importantes avanços democráticos cujos pri
meiros efeitos já começam a se fazer sentir em nossa 
sociedade.

Nada disso alterava substancialmente a es
trutura do Estado brasileiro, mas contribuía para a 
construção de uma sociedade menos injusta e mais 
democrática.

' Promotor de Justiça aposentado eex-Deputadc Federal-SP.

Plínio de Arruda Sampaio*

;Entretanto, os acontecimentos que se segui
ram ao texto promulgado em 1 de outubro de 1988 
mostraram ter sido fruto de uma ilusão. Baseava-se 
no falso pressuposto de que a nova ordem econô
mica e política neoliberal, já  então hegemônica em 
todo o mundo capitalista desenvolvido, ainda não 
havia fechado as portas para 0 prosseguimento de 
projetos de construção nacional nos países de sua 
periferia.

O entusiasmo com a participação'popular e a 
surpresa com a debilidade da direita criaram essa 
consciência equivocada, não só entre os social-de- 
mocratas, mas também entre socialistas convictos. 
Até mesmo Florestan Fernandes -  0 constituinte de 
esquerda com maior cabedal teórico, crítico acérri- 
mo do método de elaboração da Carta -  dèixou-se 
entusiasmar. Em 1 de outubro de 1988, fazendo um 
apanhado geral do texto em vias de ser aprovado, 
ele escreveu no Jornai do Brasil: "Na prática, se hou
ver imaginação e coragem, e surgirem meios orgâ
nicos de transformação da ordem existente, será 
possível combinar a liquidação do caos do passado 
recente e do presente, a construção de um Estado 
capitalista democrático contrabalançado por um 
forte poder popular, a luta radical e proletária pelo 
socialismo

Apesar dessa ilusão, a saga da constituinte não 
foi inútil porque, embora não tenha sido possível 
sustentar 0 texto inicial, ainda subsistem dispositi
vos constitucionais que asseguram a vários setores 
populares melhores condições de resistência contra 
o avanço do capitalismo neocolonizador. Nãofossem 
estes dispositivos, o sofrimento da classe trabalha
dora durante 0 período mais duro da desarticulação 
do Estado desenvoívimentista teria sido muito m ai
or, como aconteceu na Argentina, país que passou 
diretamente da ditadura para a "democracia” neoli
beral.

É importante tomar consciência dos motivos 
da implacável demolição do texto promulgado em



1988 e da surpreendente integração do PT ao 
“establishment ”. Se nem mesmo nos países ricos 
do hemisfério norte a social democracia teve condi
ções de manter a hegemonia diante da onda neoli- 
beral, muito menos houve condições para construir 
um regime social-dempcrata em utn país subdesen
volvido, periférico e dependente.

Essa consciência fundamenta a critica às duas 
principais estratégias reformistas que a esquerda 
adotou desde os anos cinqüenta do século passado: 
a nacional democrática (até 1964) e a democrática- 
popular (pós 1964). O equívoco dessas estratégias 
consiste em admitir que haja, nos marcos do capita
lismo brasileiro, setores progressistas, dispostos a 
participar da construção de um Estado nacional con
trolado pelas forças populares e empenhado em 
implantar a justiça social.

Os brasileiros precisam se convencer de que 
não há qualquer possibilidade de estabelecer um 

. regime deste tipo sem romper com a dependência 
externa da sua economia e sem promover uma drás
tica redução das desigualdades sociais.

Não é nada fácil formular uma estratégia para 
atingir o estágio em que tal revolução possa tornar- 
se possível, por causa da dispersão da massa e de 
seu reduzido grau de consciência a respeito tanto 
dos seus direitos como do potencial de sua ação co
letiva. Pode-se mesmo suporquea força política que

defenda uma estratégia de ruptura corre o risco de 
ficar, durante muito tempo, sem espaço para parti
cipar da disputa política real.

A transformação da sociedade brasileira so
mente poderá ser construída se esta força política 
for capaz de realizar um movimento duplo -  mas 
não am b ígu o-d e  conscientização das massas: por 
um lado, atuar no limite das contradições da Carta 
burguesa, de modo a forçar a predominância de 
seus princípios universalistas sobre as disposições 
que institucionalizam uma draconiana dominação 
de classe, por outro, difundir, por meio de militância 
política e de criatividade intelectual, alternativas 
concretas para construir um outro Brasil -  justo, 
autônomo, livre da nefasta herança do período co
lonial.

No que toca ao primeiro movimento, alguns 
artigos do texto de 1988 são instrumentos de luta 
eficazes. Urge, pois, defendê-los com unhas e den
tes, até que 0 povo consiga produzir um movimento 
político de primeira grandeza que possibilite cortar 
privilégios dos poderosos e reconhecer direitos dos 
hoje oprimidos. Só então haverá condições para con
vocar uma nova Assembléia Nacional Constituinte.

SAMPAIO. P. A. Beyond ambiguity - a reflection about 
the Constitution of 1988. Revista Justitia (São Pau
lo), v. 198, p. 281-282 /  jan/jun. 2008.
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Ministério Público e Imprensa. Notas sobre uma Vexata Questio

• SUMÁRIO: Introdução, i O segredo e suas meta
morfoses. 2 A imprensa, censura e responsabili
dade. 3 Platão: os primórdios da accòuntability. 
Referências bibliográficas.

• RESUMO: 0  artigo discute os embates entre Mi
nistério Público e imprensa no Brasil, nos últimos 
tempos. Para efetuartal fim, analisa o problema do 
segredo, no Estado e na sociedade civil, contrapon
do a prática do sigilo à transparência nos assuntos 
coletivos, álvo dos promotores de Justiça e da im 
prensa. O autor defende a tese de que limites de
vem existir em todos os setores. Caso contrário, 
desaparecem a liberdade de imprensa e a respon
sabilização dos agentes do Estado e da ordem civil.

« PALAVRAS-CHAVE: M inistério Público.' Impren
sa. Accòuntability. Segredo. Cidadania.

In tro d u çã o
O gentil convite da revista Justitia para que 

eu escrevesse algo sobre o vínculo entre a ética e o 
Ministério Público me levou a refletir sobre alguns 
temas que percorrem todo o trabalho que empreen
do nos últimos anos sobre a razão de Estado e o 
segredo que nela se encerra.1 Os relacionamentos

' Professortitular de Filosofia, Unicamp, agraciado com a Medalha 
8'nai B'rith de 2007, prêmio pela defesa dos direitos humanos no 
Brasil.

’ "O Estado moderno surge expropriando 0 segredo de duas insti
tuições importantes: as corporações, onde o segredo é vital, e a 
Igreja. Sãodoís elementos que integram 0 acervo do Estado dessa 
nova instituição.O Estado começa a utilizar justamente 0 segredo 
e procura saber 0 que ocorre na sociedade para poder, inclusive, 
estabelecer 0 seu domínio" (ROMANO, 2006). Cf., de Roberto 
Romano, O Desafio do Islã e outros Desafios. São Paulo: Ed. Pers
pectiva, 2004; Mentira e razão de Estado. Aula inaugural para a 
Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, mar. 2007. 
Disponível em: <http://escolapge.blogspot.com>; e Direito na
tural e democracia em Spino2a. Foglio Spinoziano. Disponível em: 
<http://wvvw.fogliospinozianolit/democracia_silva.pdf>.

Roberto ROMANO*

entre promotores e cidadania mostram uma dinâ
mica que, não raro, apresenta paradoxos difíceis de 
serem sanados. Assim, desde a Carta de 1988, quan
do foi definida a autonomia do Ministério Público, 
assistimos a atos heróicos e louváveis dos seus re
presentantes, dignos dos maiores encômios. Mas, 
como se trata de uma instituição humana, 0 setor 
também apresenta atos e palavras que deixam a 
desejar quando nos referimos à plenitude do Esta- 
.do democrático. Um dos pontos mais árduos no exa
me de atitudes tomadas peio MP encontra-se na sua 
reiação contraditória com a imprensa. No mesmo 
passoem que procuram a imprensa como sua maior 
aliada na tarefa de aplicar a lei aos poderosos do 
Estado e da sociedade civil, vários promotores mos
tram evidente preconceito contra a mídia, em todos 
os seus setores.-Os últimos tempos são pródigos em 
episódios da mais dara censura da imprensa, causa
da por ações do Ministério Público e aceita por seto
res da magistratura.

Tendo em vista semelhantes óbices, 0 artigo 
será dividido em três partes, as quais podem ser li
das de modo autônomo. A primeira parte analisa 0 
tema do segredo de Estado e na sociedade civil, como 
prolegômenos indispensáveis para se entender a 
ética nada virtuosa dos que entendem que sua pes
soa (partido ou grupo) está acima da cidadania, a 
quem não seria preciso prestar,contas. A segunda 
parte analisa a questão da censura contra a impren
sa. A terceira traz um contributo do passado, em 
Platão, para que se pense a gênese da própria idéia 
de responsabilidade dos dirigentes na vida pública. 
Espero que fiquem claras as razões pelas quais, não 
concordo com vários atos da magistratura e da pro- 
motoria, quando se trata da imprensa. No meu en
tender, a censura, seja qual for 0 seu motivo, integra 
o quadro do segredo de Estado, algo nocivo e opos-

http://escolapge.blogspot.com
http://wvvw.fogliospinozianolit/democracia_silva.pdf
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to à prática da publicidade e transparência nos as
suntos coletivos. Pará -isso, as páginas seguintes 
buscam aduzir, de maneira nãototalmente sistemá
tica, a razão daquela discordância.

i O segredo e suas m etam orfoses '
O M inistério Público gera frutos preciosos 

para a democracia no Brasil. Com ele, crimes e práti
cas contrários ao bem coletivo são denunciados e 
postos sob a vista da cidadania. Se os criminosos 
não recebem castigo exemplar, a cuipa não é dos 
promotores, pois eles cumprem o que deles se espe
ra - com risco demorte. A política nacional será pior 
se, por exemplo, o poder de investigação for nega
do ao MP. Os corruptos, os que lesam os direitos hu
manos e os que matam sem pena, os ímprobos na sua 
generalidade serão vitoriosos.1 2 * 4 Em termos éticos, o 
Ministério Público, deve colaborar para diminuir o 
mais possível o segredo no Estado, em corporações 
privadas ou nos grupos criminosos. Se existem sigi
los intransponíveis para os promotores de Justiça, 
resulta que a cidadania,fica entregue ao arbítrio ou 
à demagogia de quem ocupa o poder político, eco
nômico, religioso. O relacionamento entre Ministé
rio Público e segredo estatal ou de mercado (mesmo 
o mercado criminoso, como no tráfico de armas ou 
narcóticos) é um termômetro correto para se perce
ber o maior ou menor grau coletivo de responsabili
dade administrativa e condução moral dos assuntos 
sociais. Se aumenta o segredo, com toda certeza os 
que desafiam a lei sentem maiores condições de agir 
no seu ofício sombrio.

A democracia começa e termina com o segre
do. Na raison d'Étatque serviu como base da ordem 
estatal moderna, foram definidos todos os elemen
tos da vida pública e de sua manutenção, entre eles, 
o segredo. Este último não pode ser dito como algo 
que pertence apenas ao Estado e às suas institui
ções. Algotão antigo na história humana - um teóri
co importante como Simmel diz que ele “é uma das

2 Cf. ROMANO, Roberto. Vida ionga ao Ministério Público. Correio 
Popularde Campinas. Campinas, 13.jul.2004. Seção Opinião.

maiores conquistas da humanidade”’ - atinge pleno 
sentido político na virada do século 16 ao 17 / A sua 
prática passou das corporações aos setores adm i
nistrativos, aperfeiçoando-se ao máximo. O segre
do, enuncia Simmel, não pertence nem ao campo do 
ter, nem ao do ser, mas ao do agir.5

Com a democracia produzida nastrês grandes 
revoluções modernas - Inglesa do século 17, a Norte- 
Americana e a Francesa, no século 18 -, 0 segredo 
das formas estatais ábsolutisías foi atenuado pelas 
noções de accountabilitye transparência. No perío
do anterior à democracia, 0 soberano não devia sa
tisfações aos parlamentos, aos juizes, aos súditos. 
As teses que defendiam tal situação foram combati
das desde longa data na Inglaterra. Edward'Coke, 
grande jurista, várias vezes aprisionado na Torre de 
Londres, defendeu a independência dos juizes con
tra a Igreja Anglicana e contra 0 soberano. Ao repli
car ao rei, 0 qual defendia suas prerrogativas contra 
“os advogados”, Coke afirma que 0 soberano “não 
foi educado no conhecimento das leis da Inglater
ra”. O rei proclama: se Coke tivesse razão, 0 príncipe 
deveria estar sob a lei. Tal hipótese seria “traição 
evidente”. E o governante cita Bracton-, “Rex non 
debet esse sub homine sed apud Deo et lege". Se
gundo 0 soberano:

[...] um bom rei enquadra todas as,suas ações 
■ segundo a lei; mas ele prende-se a ela só pela 

sua boa vontade e para dar exemplo aos súdi
tos. Ele éo senhor sobre todas as pessoas, tem 
poder de vida e morte. Embora um príncipe 
justo não tire a vida de nenhum súdito sem 
uma lei dara, a mesma lei com a qual eletira a

1 SIMMEL, Georg. The sociology of secrecy and ofsecret societies. 
American Journal of Sociology, Chicago, v. 11, jan. 1906. Apud: 
KAISER, Woifgang. Pratiques du secret à 1’époque moderno. 
Revista Rives, n. 17, 20 0 4 . D isp o n íve l e rm c h ttp ://  
rives.revues.0rg/0cum ent102.htm l>. O site traz excelentes 
análises sobre 0 segredo. Cf. também GONI.Jean-PierreChrétien, 
Institutio arcanae. In: LAZZERI, Ch.; REYNIÉ, D. Le pouvoir de Ia 
raison d ‘ état. Paris: PUF, 1992, p. 169 e seguintes. Cf. também
SARUBBI, Antonio; SCUDIERI, Pasqualina. I teorici delia ragion di
stato. Mito e realtà. Napoli: Edizioni Srientifiche Italiano, 2000.'

4 Cf. THUAU, 2000; e BAKOS, 1997.
5 Citado porSENELLART (1997, p. 99-106).
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vida é feita por ele mesmo ou por seus prede- 
cessores.

Além de pardo seu povo, o rei seria 0 professor 
universal, pois os súditos são fracos e ignorantes. Ele 
independe da sociedade e desconhece inclusive 0 
Judiciário: "A ruindade de um rei nunca pode fazê- 
lo ser julgado pelos juizes que ele próprio ordena”.

Na fala ao Parlamento de 1616, 0 chefe de Es
tado proclama que:

[...] os reis são justamente chamados deuses; pois 
exercem um modo de semelhança do Divino 
poder sobre a terra. Porque se forem conside
rados os atributos de Deus, vemos 0 quanto 
eles concordam com a pessoa de um rei. Deus 
tem poder de criar ou destruir, fazer ou desfa
zer ao seu arbítrio, dar vida ou enviar a morte, 
a todos julgar e a ninguém prestar contas [to 
be accountable]. 0  mesmo poder possuem os 
reis. Eles fazem e desfazem seus súditos; têm 
poder de erguer e abaixar; de vida e morte; 
julgam  acima de todos os súditos em todos os 
casos e só devem prestar contas a Deus [yeí 
accountable to none but Cod ]. Eles têm 0 po
der de exaltar as coisas pequenas e rebaixar 
as altas e fazer de seus súditos como fazem os 
jogadores com as peças de xadrez.

Ainda em 1616 o monarca assim se dirigiu aos 
juizes da StarChamber.

[...] não usurpem a prerrogativa da Coroa. Se 
surgir uma questão ligada à minha prerroga
tiva ou mistério do Estado, trato que não lhes 
diz respeito, consultem o rei ou 0 seu conse
lho, ou ambos; porque tais m atérias são 
transcendentes. As prerrogativas absolutas da 
Coroa não é assunto para a língua de um ad
vogado, nem é legal disputar sobre elas. 
(GOOCH, 1946, p. 2-45).

Seriam inaceitáveis para um governante absolu- 
tista a soberania popular e a noção de que os dirigentes 
devem prestar contas de seus atos (sem guardar segre
do) à massa não-qualificada. Todos os príncipes liam

nos tratados políticos e na literatura grega ou roma-' 
na a plena desconfiança no povo. Gabriel Naudé, nas 
"Considerações Políticas sobre os Golpes de Estado” 
(1639), fala do segredo e da desconfiança universal 
que obrigam o governante a se preservar da "turba e 
laia popular joguete dos agitadores: oradores, pre
gadores, falsos profetas, impostores, políticos astu- 

. tos, sediciosos, rebeldes, despeitados, supersticiosos” 
(GONI, op. cit, p. 141). Lentamente surgiram outras 
percepções do povo, como em ASthusius.6 O summus 
magistratus, para ele, seria 0 povo. E tal assertiva tem 
um campo de referência aitamente explosivo. As con
vulsões que reuniram todos os prismas da vida capi
talista triunfante, após a Reforma de Henrique Vllí, 
ergueram a força popular traduzida em facções, dos 
Leveilers aos Diggers, mesclando religião e imperati
vos dem ocráticos. E daí nasceu a noção da 
áccountabiUty: ç rei não mais devia prestar contas 
apenas ao ser divino, mas apenas ao povo. John M il
ton expressa os dois princípios: "[...] Se o rei ou m a
gistrado provam ser infiéis aos seus compromissos, 
o povo é liberto de sua palavra”. Essas frases, em “The 
Tenure of Kings and Magistrates”7, definem 0 princi
pio da nova leg itim idade política. O sum m us 
magistratus popular exige responsabilidade dos que 
agem em seu nome.

As teses democráticas inglesas repercutiram 
no século 18 pela Europa inteira e integram o corpus 
doutrinário moderno que formou 0 ideário a partir 
do qual se fundamentam Estados como a própria 
Inglaterra, a França e os EUA. Os princípios demo
cráticos ingleses calaram fundo nos pensadores das 
Luzes. Enuncia Diderot, nas "Observações sobre 0 
Projeto de Constituição de Catarina 2”:

6 Cf. GIERKE, 1960, p.48. Para esse passo, é importante consultar 
o livro de Gierke sobre Althusius. Uso a tradução ita liana: 
Giovanni Álthusius e Io sviluppo storico delle teorie politiche 
giusnaturalistiche. Contributo alia storia deila sistemática dei 
diritto. Turim: Einaudi, 1974.

7 ifthe KingorMagistrate prov 'd unfaithfuil to histrust, the 
people w ould be d ising ag  'd ”. Um governo (Milton cita 
Aristóteles) "unnaccountable is the worst sort of Tyranny; and 
leasto fa liío beendur' d byfreeborn men”.PATRIDES,C.A.(ed.). 
John Milton selected prose. Harmondsworth: Penguin, 1974, p. 
249 è seguintes.
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Só a nação é o verdadeiro soberano; não pode 
existir verdadeiroJegislador, ã não sero povo; 
é raro que o povo se submeta sinceramente a 
leis que lhes são impostas; ele as amará, as 
respeitará, obedecerá, as defenderá como sua 
obra própria se é delas o autor [...] A primeira 
linha de um código bem feito deve ligar o so- 

• berano; ele deve começar assim: Nós, o povo 
[este será o início da Constituição norte-ame
ricana: V\/ethe People.:.]se nós, soberano desse 
povo, juramos conjuntamente essas leis pelas 
quais seremos igualmente julgados; e se ocor
rer a nós, soberano, a intenção de mudá-las 
ou infringi-las, como inimigo de nosso povo, 
é justo que ele seja o nosso, que ele seja desli
gado do juramento de fidelidade, que ele nos 
processe, nos deponha e mesmo nos condene 
à morte se o caso exige; esta é a primeira lei 
de nosso código (DIDEROT, 1995, p.507).

Passada a era das revoluções, 0 poder estatal 
apresenta agüdos problemas. Na crise dà ordem 
democrática, ocorrida em tempo anterior aos totali- 
tarismos, os demagogos prometeram plena trans
parência ao povo, mas reforçaram o segredo estatal. 
Eles foram eleitos pelo voto secreto e, nos palácios, 
usaram 0 segredo para domar as massas que os es
colheram. O pêndulo foi da convulsão social e polí
tica às tiranias. A resposta do poder ao voto secreto 
representou a manipulação inaudita do segredo de 
Estado. Autor estratégico, em semelhante campo, 
foi Carí Schmitt, no livro "A Ditadura, das Origens da 
Idéia Moderna de Soberania à Luta de Classes Prole
tárias” (i92i).* 9 10 * * * * * É dele a mais famosa fórmula do se
gredo, no mundo político moderno: “Soberano é 
quem decide sobre o estado de exceção”.'0 Contra

s Lembrança trazida por VERSINI,1995, p. 507.
9 Die D ikta tu r. Von den A nfángen des m odernen 

Souveranitátsgedankens bis zum proietarischen Klassenkampf. 
2.ed. Munique/Leipzig: Duncker& HumblotEd.,1928.

10 “Souveran ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet”
(SCHMITT, 1934). O enunciado apresenta-se em autores da “di
reita” e da ''esquerda”, como em W. Benjamim Tem razão J.P.
Faye, teórico do pensa mento totalitário, quando refere-se à “fer
radura" que reúne os matizes da paleta ideológica. Durante o
nazismo, com a “colaboração” entre URSS e Alemanha, foi cu
nhada a expressão "nacionaí-bolcfievismo”.

Hans Kelsen, Schmitt pensa que 0 problema da so
berania ainda existe no mundo moderno.” Schmitt 
é coerente crítico dos Parlamentos e do sistema re
presentativo.'2 Para que se fale seriamente em de
mocracia, pensa ele, só 0 povo pode decidir 0 seu 
destino, e jamais os deputados. A expressão "demo
cracia representativa” é uma técnica para enganar 
as massas. Da impossível democracia parlamentar, 
Schmitt segue ao chefe do Estado, 0 protetor da 
Constituição, posto acima dos entraves da legisla
ção e das regras.

O dirigente soberano opera segundo a lógica 
do que é excepcional. Em “O Protetor da Constitui
ção”'3, Schmitt afirma que apenas 0 Reichspràsident 
pode defender a Constituição em tempo de crise. O 
tema gira ao redor do artigo 48 da Constituição de 
Weimar.’4 O jurista nega que 0 Judiciário possa exer
cer aquele papel porque a magistratura se confunde 
com as normas e age post factum, em atraso na cor
reção dos desvios e fraturas institucionais. Para re
mediar as crises no Estado, só 0 Reichspràsident 
poder ser movido, legal e constitucionaimente. Se
gundo Hans Kelsen, Schmitt reduz a Constituição de

” Kelsen (Das Problem der Souverãnitãt), no plano das relações 
jurídicas — internacionais sobretudo — diz que "o conceito de 
soberania deve sér radicalmente eliminado" (KELSEN, 1989). Para 
uma exímia análise crítica do pensamento de Hans Kelsen, cf. 
Márcio SoteloFelippe (1996). Um trabalho de leitura indispensá
vel é o de Ari Marcelo Solon (1997).

” SCHMITT, Cari. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 
Parlamentarísmus. Munique: Duncker & Humblot Ed.,ig26. Exis
te uma edição brasileira: A crise da democracia parlamentar. São 
Paulo: Scritta Ed., 1996.

^SCHMITT, Carl. Der Hüter der Verfassung. Texto ideado em 1929, 
mas publicado mais tarde. Uso a ediçãodeigõg (Berlim: Duncker
& Humblot).

M Recordemos o artigo 48 citado: "Caso a segurança e a ordem 
públicas forem seríamente [erhebiich] perturbadas ou feridas 
no Reich alemão, 0 presidente do Reich deve tomar as medidas 
necessárias para restabelecer a segurança e a ordem públicas, 
com ajuda se necessário das forças armadas. Para este fim  ele 
deve total ou parcialmente suspender os direitos fundamentais 
[Grundrechtej definidos nos artigos 114,115,117,118,123,124c 153". 
Não por acaso disse Carl Schmitt que “nenhuma Constituição 
sobre a Terra legalizou com tamanha facilidade um golpe de 
Estado quanto a constituição de W eímar”.
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Weímar ao artigo 48.'5 Se, como diz Schmitt, "a inde
pendência é a necessidade primeira para um prote
tor da Constituição” e se os juizes ou deputados não 
podem cumprir aquele mister, segue-se que eles não 
são independentes, ou independentes 0 bastante, 
para garantir 0 Estado. Desse modo, Schmitt lhes 
nega a possibilidade de controlar e limitar 0 Prote
tor em seu poder excepcional.

O ponto estratégico, jiilga Schmitt, encontra- 
se na defesa da exceção, mais relevante no seu en
tender do que a regra (defendida pelos liberais). A 
tese sobre a exceção recusa a soberania popular nos 
padrões do pensamento liberal —a representação— 
e permite a Schmitt certa releitura do “Leviatà”. Em 
Hobbes existiría a idéia de um

governo que pode se reclamar da necessidade 
concreta, do estado das coisas, da força da si
tuação, para outras justificações não determi
nadas pelas normas, mas pelas situações [...]. 
Isso encontra o seu princípio existencial na 
adequação ao fim, na utilidade [...] na confor
midade imediatamente concreta das suas me
didas.16 &

Nas crises, 0 Estado “suspende o direito em 
virtude de um direito de autoconservação”,17 O Di
reito é dito pelo soberano, segundo a ordem da ex
ceção. A pergunta a ser feita a Schmitt é se 0 remé
dio não mata 0 doente. O fato do nazismo, com o 
reforço do poder enfeixado nas mãos do líder, pro
va que 0 enunciado decisionista conduz, na verda-  ̂
de, não à cura, mas à dissolução do Estado.

Um comentário exato dessa aporia encontra- 
se em Eva Horn, da qual cito um trecho:

[...] permeada pela guerra em sua dupla es
sência e natureza, a inteligência não liga-se

’5 KELSEN, H. Wer soil der Hüter der Verfassung sein?. Die Justiz. v. 
6, 930-1931. Citado por MCCORMICK, John P.. Carl Schm itt' 
scritiqueof liberalism. Against politicastechnology. Cambridge 
University Press, 1997, p. 144.

16 SCHMITT, 1972, p. 217.
'? SCHMITT, op. d t p .  39.
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ao tipo de poder tipificado pela soberania es
tatal mas pela [...] “máquina de guerra”, um 
movimento múltiplo de deslocamento no ter
ritório tão oposto aos princípios de hierarquia 
e estratificação do "aparelho estatal”. Guerra 
é rapidez, segredo, violência, astúcia, enquanto 
0 Estado é entendido corno fixidez e enraiza
mento num lugar, representação, 0 fim do 
bellum omnium contra omnes: a lei. A máqui
na de guerra [...] é externa ao Estado, mesmo 
quando seus elementos podem ser integra
dos no aparelho de Estado (exército, polícia, 
serviços de inteligência). [...] A máquina de 
guerra é [...] uma dinâmica segundo a qual 
tudo se aparenta à guerra: sua capacidade de 
metamorfose e camuflagem traz rapidez e re
lação estratégica no espaço. Segredo etraição 
de segredos, desinformação e violação de tra
tados, propaganda e conspiração integram a 
m áquina de guerra, a qual não pode ser 
inserida sob os princípios da soberania nacio
nal. É o moderno partisan, 0 clandestino e lu
tador “irregular” que podería ser chamado a 
corporificação paradigmática da máquina [...] 
de guerra.18

A últim a frase de Eva Horn retoma Carl 
Schmitt, agora na “Theorie des Partisanen”'9. As con
sequências dessa corrosão do Estado trazem desafi
os para a vida política internacional. As guerrilhas e 
asformas rápidas de luta contra inimigosfortes ser
viram  nas batalhas de libertação nacional, da 
Espanha de 1808 ao Vietnã. Mas as “máquinas de 
guerra” geradas para enfrentar os movimentos guer
rilheiros e inseridas nos Estados colonialistas e im 
periais dos séculos 19 e 20 aprenderam as lições da 
guerrilha. Elas agem na fímbria da ordem estatal. 
Com 0 segredo, conduzem uma política marcada

18 HORN, Eva (2001, p. 56-64). Versão inglesa na Internet Knowingthe 
enemy:theepistemo!ogyofsecretintelligence. Disponível em: chttp:/ 
/www. kuwi.euv-frankfurt-o.de/westeuropaeischeliteraturen/ 
mitarbeiter/horn/knowing%20the%2oenemy.html#fni2>.

19 De 1963, com republicação em Berlim: Duncker &. Humblot, 1995.
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pela razão técnica, sem as cautelas diplomáticas que 
anteriormente asseguraram a razão de Estado. Os 
movimentos que apelaram para a guerrilha, em 
muitos países, seguiram para a desestabilízação do 
Estado de Direito e para a truculência ditatorial. O 
Camboja revelou-se como o máximo de horror nessa 
linha, com milhões de pessoas trucidadas nos cam
pos da morte. Cuba, que exemplifica a ditadura que 
surgiu dos partisans, tornou-se um problema quase 
sem solução no século 21.

2 A im prensa, censura e resp o nsab ilid ad e 
Com a Segunda Guerra, a GuerraTria, 0 Ma- 

carthismo e asformas autoritárias que visualizamos 
no mundo, 0 segredo aumentou sua abrangência. 
Se os países socialistas, supostamente repúblicas 
populares, quebraram a base da accountability e da 
fé pública em proveito dos governos, algo similar 
ocorre hoje na Europa e nos EUA. Hannah Arendt 
afirma que a vida totalitária deve ser entendida como 
reunião de “sociedades secretas estabelecidas pu
blicamente”.20 O paradoxo é só aparente. Hitler exa
minou os princípios das sociedades secretas como 
corretos modelos para a sua própria. Ele promulgou 
em maio de 1939 algumas regras do seu partido. Pri
meira regra: ninguém que não tenha necessidade 
de ser informado deve receber informação. Segun
da: ninguém deve saber mais do que o necessário. 
Terceira: ninguém deve saber algo antes do neces
sário.21

Consideremos a lição de Norberto Bobbio:

O governo democrático desenvolve sua ativi
dade em público, sob osolhos de todos. E deve 
desenvolver a sua própria atividade sob os 
olhos de todos porque todos os cidadãos de
vem formar uma opinião livre sobre as deci
sões tomadas em seu nome. De outro modo,

20 ARENDT, 1972, p. 103. 0  trecho é aproximado, por j-P . Chrétien 
Coni, do escrito de Alexandre Koyré nos Contemporary Jewish 
Record (1945): "The political function ofthe modem lie" (GONí, 
op.cit., p.179).

21 Citado por Arendt (op. c it, p. 268, nota 90). Cf. GONI (op. d t ,  p. 
79). Cf. LAFER, Celso. Pensamento, persuasãoe poder. R iodeia- 
neiro; Paz e Terra, 1979.

qual razão os levaria periodicamente às urnas 
e em quais bases poderiam expressar 0 seu 
voto de consentimento ou recusa? [...] o poder 
oculto não transforma a democracia, a perver
te. Nãp a golpeia com maior ou menor gravi
dade em um de seus órgãos essenciais, mas a 
assassina (BOBBIO, 1990, p.62).

A democracia moderna surge com a exigência 
de accountability a ser cobrada dos governos. Os 
postulados democráticos sustentaram a Declaração 
Universai dos Direitos Humanos. Woodrow Wilson 
insiste no elo entre.fé púb.licae responsabilidade, o 
que deve atenuar o segredo de Estado.22 A recusa, 
durante a Guerra Fria, dos elementos jurídicos e 
políticos da accountability levaram os governos de
mocráticos à quebra de padrões democráticos. Isso 
redundou em prejuízo dos povos em terras hege
mônicas e calam idades para os dominados, do 
Vietnã ao Chile e deste ao Irã e Iraque. O segredo 
permitiu casos como 0 Irã-Contras, a ajuda aos 
talibãs, cuja ascensão ao poder foi entendida como 
vitória sobre a quase defunta URS5. O segredo per
mitiu que nas duas guerras do Iraque informações 
vitais fossem negadas ao público. A administração 
norte-americana, em nossos tempos, conduz 0 se
gredo ao máximo23, incluindo 0 engano usado deli- 
beradamente. O segredo embaralha interesses de 
grupos privados e assuntos de governo.

22 RAADSCHELDERS, J.C.N.. Woodrow Wilson on Public Office as a 
publicTrust. Disponível em: <bush.tamu.edu/pubman/papers/ 
2002/raadschelder.pdf>.

23"[...] a presidência Bush-Cheney é claramente nixoniana e ape
nas no que diz respeito ao segredo ela é pior [...]. Dick Cheney, que 
dirige suas próprias operações governamentais secretas, decla
ra abertamente pretender qlie o relógio volte para antes de 
Watergate, tempo de.uma presidência imperial, extraconstitu- 
cional e inconfiável [unaccountable]. Declarara sua presidência 
secreta como antidemocrática é pouco.[...] Woodrow Wilson, 
com base em seu longo estudo sobre a arte de governar, conclui 
o que todo mundo sabe, ou seja, que a corrupção vigora nos luga
res secretos e foge dos públicos. Acreditamos justo 0 enunciado 
que afirma o segredo enquanto sinônimo de impropriedade” 
(DEAN,2004). Sejam quais forem os juízos sobre o autor, ele in 
dica um ponto que merece atenção.

Observatório /  Observatory
Em abril de 1994, foi editada uma Public Law 

(número 103-236) do governo estadunidense, crian
do uma comissão para reduzir 0 segredo governa
mental, tendo àfrentè Daniel Patrick Moyniham, do 
Partido Democrático, antigo membro de gabinete 
dos presidentes Kennedy, Johnson, Nixon e Ford. A 
comissão publicou um relatório (3/05/1997) cujas 
palavras iniciais eram as seguintes:- "It is time for a 
new way of thinking about secrecy”. Após essa ten
tativa, a prática do segredo foi exacerbada.

A tensa passagem do secreto ao público define 
0 destino da democracia. Assistimos, nos últimos 
tempos, à derrocada quase absoluta de governos de
mocráticos diante de forças antigas da vida social, 
religiões que exigem 0 retrocesso à legitimidade 
com base no divino e novas forças, como 0 "merca
do”. Em nome da "confiança” deste último, progra
mas expostos em longos anos aos cidadãos seguem 
para o vazio absoluto. Com uso do segredo, “planos” 
econômicos são impostos, lesam os contribuintes em 
nome de interesses alheios aos seus países. Por ou
tro iado, grupos terroristas atacam os três antigos 
monopólios estatais, a começar com 0 da força físi
ca, ameaçam a norma jurídica. Ao mesmotempo, os 
sistemas de narcotráfico (não raro, como no Afega
nistão, unidos ao terror) desafiam tribunais e go
vernos, amealham cúmplices nos três poderes do 
Estado.

O segredo é essencial para a reflexão sobre a 
forma democrática. Governos exasperam a prática 
de esconder os pontos maiores das políticas no se
tor público. Entramos no paradoxo: o público é de
finido fora do público. A opacidade estatal atinge 
níveis inéditos. Após a implosão da URSS, surgem 
no horizonte mundial três cenários nos quais se re
velam as potências da Federação norte-americana, 
da insipiente União Européia, de uma possível união 
asiática, onde disputam a hegemonia a China, o Ja
pão, a índia e os pequenos “tigres".

Sendo fato social, 0 segredo se manifesta em 
todos os coletivos humanos, das igrejas às seitas, 
dos Estados aos partidos, dos advogados aos juizes, 
dos quartéis às guerrilhas, das corporações aos pe
quenos vendedores de rua, da imprensa às formas 
de censura, dos laboratórios e bibliotecas universi
tários às fábricas, dos bancos às obras de caridade.
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Se descermos mais fundo, da sociologia.à ordem 
antropológica, podemosdizerqueosegredoéolado 
oposto e necessário da comunicação. Adam Smith 
pergunta: "Como é possível determinar segundo 
regras o ponto exato no qual, em todo caso, um de
licado sentido de justiça segue para o escrúpulo fra
co e frívolo da consciência? Ouando o segredo e a 
reserva começa a caminhar rumo à dissimulação?”.24 
A prudência define a passagem de uma prática ou 
experiência do segredo antropológica e eticamente 
correta para uma outra, em que se manifesta o po
der abusivo. A balança entre abertura e segredo foi 
indicada por Simmel: “a intenção de esconder assu
me intensidade tanto maior quanto se choca com a 
intenção de revelar”. 25 O segredo integra a vida como 
uma realidade não visível. Nesse sentido, 0 segredo 
vive na consciência dos homens que, ao se reunirem 
para qualquer fim, agem tendo em vista alvos não 
imediatamente percebidos pelos demais e sobretu
do pelos alheios ao grupo. Ainda segundo Simmei, 
“0 segredo oferece, por-assim dizer, a possibilidade 
de um segundo planeta ao ladodo planeta manifes
to; e o último é influenciado decisivamente pelo 
primeiro”.

O pensamento liberal se opõe ao.segredo, sal
vo na guerra. O ensaio de Bentham “Of Publicity” 
afirma que 0 segredo "é instrumento de conspira
ção; eie não deve, portanto, ser 0 sistema de um 
governo normal".26 Para citar novamente Simmel:

Toda democracia considera a publicidade como 
uma situação intrinsecamente desejável, se
guindo a premissa fundamental de que todas 
as pessoas deveríam conhecer os eventos e 

- circunstâncias que lhes interessam, visto que 
esta é a condição sem a qual elas não podem 
contribuir nas decisões sobre elas mesmas.27

24 SMITH, Adam. The theory of moral sentiments (1759): part VII -  
of systems of moral philosophy. In: MACFIE, A.L.; MACF!E,Raphael 
(ed). The Glasgow edition of the works and correspondence of 
Adam Smity. v. 1. Indianápolis: Liberty Fund, 1987.

25 SIMMEL, 1950, p. 330. Cf. também ASHFORTH, 1996, p. 1.183 e 
seguintes.

26Apud. VSNCENT, 1999, p. 3.
27 SÍMMEL, op. cit. p. 337.
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E, no entanto, na própria terra de Bentham o se
gredo do gabinete é garantido pelo Privy Councillor's 
Oath, o qual fornece a única definição constitucional 
de um ministro do governo. O ministro deve “man
ter segredo em todas as matérias atribuídas ou re
veladas [...] ou a serem discutidas no Conselho” 
(VINCENT, 1999, P- 6).23 25 * * 28 * 30 * * *

O problema com o segredo é a sua fácil desco
berta. Ainda Simmel adverte: éjustam ente porque 
as regras são facilmente desobedecidas que todo 
sistema de regulamentação deve ser imantado por 
valores. "A preservação do segredo é instável, as ten
tações de trair são múltiplas; a estrada que vai da 
discrição à indiscrição é em tantos casos tão contí
nua, que a fé incondicional na discrição envolve uma 
incomparável preponderância do fator subjetivo”. 
Em outras palavras: "o segredo é cercado pela pos
sibilidade e tentação de trair; e o perigo externo de 
ser descoberto é entretecido com um perigo inter
no, que se parece com o fascínio de um abismo”. E 
por que o segredo é tão vulnerável? Ele é “um arran
jo provisório para forças ascendentes e descenden
tes” (SIMMEL, idem).

A imprensa atenua o segredo de Estado e os 
demais sigilos (da vida privada à religiosa, sem dei
xar de lado a economia). Ela, no entanto, insere-se 
num complexo de interesses que a tornam constan
temente atriz e vítima dos poderes naquelas várias 
esferas. Aqueles setores percebem na imprensa uma 
aliada, quando não instrumento, se precisam pro
pagar os seus intentos, os identificando ao suposto 
"interesse geral”. Empresas e indústrias, bancos e 
cúpulas eclesiásticas, gabinetes políticos ou m ilita
res, partidos e seitas, todos cortejam a imprensa na 
busca de popularizar a sua “mensagem”, obter lu
cros e favores de governos, ameaçar concorrentes. E 
todos a criticam acerbamente se não conseguem, 
por seu intermédio, atingir aqueles fins.

23 “A powerfuí and persistent culture of secrecy— reflecting the 
basic assumption that good government is closed government 
and the public should only be allowed to know w hat the 
govern ment decides they shou id know was ca rried over f rom the 
nineteenth century and refined in the twentieth century when it 
wasgivenstatutorybackingthrough Britain’sformidable secrecy 
laws.” PONTING, C.. Secrecy in Britam. Londres, 1990. Apud. 
VINCENT, op. cit., p. 10.

A história da imprensa desde 0 século 18, es
pecialmente na política, é a crônica do perene cho
que contra 0 segredo, em especial o de Estado. Para 
conseguir leitores, os jornais que traziam noticias 
políticas ofereciam informes sobre projetos gover
namentais (economia, comércio, militares), estatísti
cas, orçamentos dos países sobre a potência miiitar, 
taxas de nascimentos e mortes, importação e expor
tação. Tratava-se de apaziguar, como diz um historia
dor da imprensa, a fome generalizada deinformação. 
Mas existia mais nesse labor estatístico. “Ele era um 
ato deliberado, político, com ele se pretendia des
velar 0 segredo com 0 qual os governos absolutis- 
tas se envolviam, para gerar as bases de um debate 
público".39

Em resumo: 0 segredo, idiossincrasia do Esta
do autoritário e absolutista, foi transferido aos Esta
dos democráticos que resultaram das três grandes 
revoluções históricas, a Inglesa, a Francesa e a Norte- 
Americana. Com os Estados totalitários do século XX, 
em especial nos casos nazista e stalinista, 0 segredo 
sè identificou diretamente com a forma do próprio 
Estado. Com a Guerra Fria, 0 segredo se espaíhou pe
los países hegemônicos e subordinados. O sigilo 
marcou as ditaduras militares que se espalharam pela 
Europa do Leste e também Ocidental, bastando re
cordar 0 governo dos militares gregos. No caso do 
Brasil, a ditadura usou e abusou do segredo, chegan
do ao absurdo de impor à nação a famigerada autori
zação para que se ordenassem “decretos secretos”.3'1

25 SCHUCK, Gerhard. Rheínbundpatriotism us und politische
Õffentlichkeit zwischen Aufklárung und Frühliberalism us.
KQntinuitâtsdenken und D iskontinuitatserfahrung in den
Staatsrechts - und Verfassungsdebatten der Rheinbundpubiizistik.
Stuttgart, 1994, p. 55-63, apud. Baker (2002, p. 74).

30Decreto69.534, dendenovembro de 1970.“Comoresultadoda 
experiência do regime de terrorismo de Estado implantado pela 
ditadura cívico-miiitar brasileira”, diz uma anaíista, tivemos no 
Brasil dirigido pelos militares "17 Atos Constitucionais, 130 Atos 
Complementares, 11 decretos-secretos e 2.260 decretos-lei; o Con
gresso Nacional foi fechado três vezes, fora os inúmeros fecha
mentos de Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais; 80 bra
sileiros foram banidos do território nacional; aproximadamente
15 mil exilaram-se (ou foram exilados); cerca de ôooforam mor
tos e/ou encontram-se desaparecidos; 4.682 foram cassados, 
demitidos e aposentados compulsoriamente; 245 estudantes fo
ram expulsos das universidades; um incontável númerode pesso
as foram presas e sistematicamente torturadas" (BAUER).
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O costume do segredo, como enunciei, longe 
de ser uma prática episódica do pretérito, fantasma  
do absolutism o e do Antigo Regime, ressurgiu com 
profundidade maior no século 2 0 , ta n to  nos Esta
dos to ta li tá r ios quanto nos democráticos. Asua  pre
sença foi letal para a vida pública em países como 0 
Brasil . Como diz H. Arendt, no entanto, o segredo se 
divulga, ele não permanece jamais nas consciências 
do pequeno número dos que dirigem 0 Estado. T i 
vemos um episódio representativo do que enuncia 
Arendt com a epidemia de m ening ite  que tom ou  
conta de boa parte do nosso te r r i tó r io .  Apesar do 
perigotrazido pela desinformação, a ditadura e seus 
censores proibiram a imprensa de divulgar o fato. 
Crimes semelhantes ocorreram em grande quanti
dade, à sombra do segredo. A vida política e social 
de nossos dias tem a marca da visibilidade. As fo r 
mas domésticas de segredo e recato são violenta
das pelos vários poderes (do religioso ao político, 
deste ao policial e ao militar). À cidadania resta 0 
espaço público como lugar de convívio civil, sub 
metido a regras válidas para todos.

A maior parte dos países atuais exerce a razão 
estatal que define uma diferença entre d ir ig i
dos e governantes. Os primeiros são vigiados 
pelos segundos, sem a contrapartida. D im in u 
em os setores protegidos em proveito do olhar 
sem peias do fisco, da polícia, de autoridades 
judiciais. [...] No mundo político atual, tudo é 
passível de ser v isto pelos que dirigem a bu
rocracia. Se o funcionário superior desconfia 
de alguns cidadãos, ele põe —  com alguns r is
cos —  a polícia para b isb ilhotar as reais ou 
supostas irregularidadescometidas. [...] E, para 
sacralizar a espionagem oficial da cidadania, 
encontra-se, como elem ento estratégico, a 
Justiça. No Brasil, são numerosos os casos de 
autorização de quebra de sigilo sem base ju r í 
dica ou fa tua l.  A polícia prende e arrebenta ou 
invade escritórios de advocacia, ferindo todos  
os direitos. As v ít im as se queixam ao bispo.. 
Poucos se levantam contra 0 voyeurismo o f i
cial. Contudo, m u i to s  desejam censurar a 
mídia quando se tra ta  de pessoas que g ra tu i
tam ente agridem o pudor da sociedade civil.

[...] Crimes como pornografia infantil e gol
pes contra a fé pública devem ser punidos com 
rigor. Mas que não sirvam de pretexto para 
exasperar 0 controle dos cidadãos pelo Esta
do. A censura da comunicação é 0 primeiro e 
pior sinal do poder regido pelo despotismo 
(ROMANO, 2007).

Citei extensamente 0 artigo acima, de minha 
autoria, porque nele enxergo uma premonição de 
fatos gravíssimos, em termos éticos, na prática do 
Ministério Público. Se cabe aos promotores a difícil 
tarefa de atenuar ao máximo o segredo na ordem 
estatal e civil, se integrantes do ministério chega
ram a perder a vida na busca dos tratos sigilosos 
entre corruptos e instituições políticas, cabe tam 
bém ao mesmo Ministério Público a prudência de 
não ultrapassar limites a partir dos quais, em vez de 
servir à cidadania, ele passa a exercer, de modo não 
legítimo, a sua curatela. Insisto: as razões aduzidas 
pelos defensores do absolutismo, do totalitarismo 
e das múltiplas ditaduras recentes giram ao redor 
da pretensa infantilidade do povo. Reis e imperado
res, tiranos marrons e vermelhos, todos julgam  ser 
preciso agir no segredo porque 0 povo jamais teria 
condições de compreender os eminentes negócios 
do Estado.

A livre imprensa contradiz o segredo de Es
tado. Ouem deseja a democracia e quer impor aos 
jornalistas 0 abandono do sigilo que é sua prerro
gativa, ou estabelece regras para a censura da im
prensa, solapa os princípios democráticos. Ouanto 
mais cresce 0 segredo de Estado que protege go
vernos contra os cidadãos, mais beneficiados os oli
gopólios econômicos, militares, religiosos. Mais 
poderosos os grupos referidos, eles exigem maior 
segredo de seus cientistas e funcionários. Alguns 
chegam a dominar tribunais, deles esperando se
gredos de justiça que arrancam direitos coletivos e 
individuais. Se pensarmos que os promotores pú
blicos têm a missão de impedir segredos de Estado 
ou de particulares, pois eles prejudicam a socieda
de, é paradoxal, para não dizer mais, que promoto
res julguem  necessário, por exemplo, "flexibilizar" 
o sígiio das fontes. Não faz sentido im portais lim i
tes ao jornalista, tanto quanto não faz sentido d imi-
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nuir o sigilo que rege os nexos entre os advogados e 
os réus, sob pretexto dç que certos defensõres se 
acumpliciam com os fora-da-lei. Nesses campos, os 
limites são tênues quando se trata de defender o 
direito, largos quando se trata de proteger podero
sos agrupados ou individualmente. "Veneno", eu 
diria a quem propõe semelhante controle de advo
gados e jornalistas, diz-se em grego com a palavra 
Pharmakon, que também significa "remédio". Tudo 
é questão prudencial de saberes que definem a dose. 
A ninguém parece correto arrancar dos médicos o 
autocontrole da dosagem. Se algum promotorjulga 
irrelevante o segredo de jornalistas e de advogados, 
recordo que os poderosos estatais e particulares, na 
economia e na guerra, desejam mais, além do fim 
do sigilo da imprensa e dos causídicos. Eles, para 
manter os seus segredos, exigem a mordaça para os 
promotores e juizes. Ceder-lhes o final do sigilo 
jornalístico é lhes abrir as portas de um poder sem 
limites. Se o Ministério Público ajudar a destruir tal 
prerrogativa, ele não mais poderá exigir as suas, as • 
quais, diga-se para finalizar, operam na árdua tarefa 
de combater os segredos de Estado, os segredos das 
corporações, os segredos de todos os que tripudiam 
sobre os direitos individuais ou coletivos.31

Um dos problemas éticos mais espinhosos, 
em qualquer atividade humana, retside na medida 
certa das ações e das idéias. O excesso, mesmo 
quando se trata de noções e práticas justas, conduz 
à negação da Justiça. Recordo o alerta de Aristóteles 
no "Tratado da Alm a”: os sentidos permanecem ina
tivos ou são lesados quando ultrapassamos algum 
limite e,medida. A vista nãoenxerga sea lu zé in su - 
ficiente e, no inverso, ela enceguece por excesso de

31 Em data recente um procurador da República exigiu flexibilizar 
o sigilo jornalístico, com o pretexto de garantir o combate à 
corrupção. O referidofuncionário escreveu artigos para ju stifi
car sua atitude teórica. Respondí aos seus textos em palestra 
feita ao Ministério Público de Salvador, que me convidou para 
debater problemas éticos ligados aos trabalhos da promotoria. 
O texto da minha palestra, como os demais, não foi publicado 
até hoje. No intervalo, a palestra foi publicada na íntegra por ujna 
revista da Universidade Federal da Bahia. Cf. ROMANO, Roberto. 
Sigilo jornalístico e segredo de Estado. Revista da FACE D (Univer
sidade Federai da Bahia, Faculdade de Educação), Salvador, p. . 
219-229,2006b.

luz. É apenas nos limites de certa medida que exis
tem vista e visão. E, no domínio ético da ação, di
zem a "Ética a Eudemo” e a “Ética a Nicômaco-”, a 
virtude é toda ela determinada pela medida.32

Essa doutrina foi exposta de modo mais poé
tico na “Lógica" de Hegel: a luz pura e a pura obscu
ridade impedem a visão. Apenas na passagem da 
luz e das sombras reside a visibilidade, bem como na 
passagem do ser e do.nada surge vida. Ouem, como 
os cientistas,trabalha com ofenômenodoque vem à 
luz sabe a importância dessa medida que afasta as 
certezas dogmáticas e os saberes estabelecidos, que, 
não raro, são fonte de morte para o próprio povo. A 
prudência ética exige suspender os juízos categóri
cos e examinar 0 que se apresenta portodos os ân
gulos possíveis. Isso leva tempo. Justa mente por esse 

• motivo, 0 tempo do pesquisador ou do promotor de 
Justiça não pode ser o tempo econômico, político, 
religioso. Antes de iniciar uma ação contra a impren
sa, 0 acusador público tem 0 dever de examinar 0 
problema em pauta em todos os seus ângulos. Apli
car a lei de maneira mecânica, desprovida de seu 
espírito racional, conduz a censuras cujos frutos se 
revelam perniciosos, inclusive e principalmente para 
o Ministério Público.

Ouem defende a censura à imprensa fica em 
situação delicada quando os que se beneficiam do 
segredo para delinqüir (em gabinetes sigilosos da 
República ou em corporações poderosas da ordem 
civil) buscam aplicar mordaças em juizes e promo
tores.53 Os problemas da imprensa são muitos, des
de a sua concentração nas mãos de alguns grupos 
até a parcialidade escondida sob a máscara do fato 
puro, objetivo. Mas, como os seus críticos de boa-fé 
admitem, mesmo veículos cujos interesses econô
micos ou políticos são evidentes podem servir para 
a informação crucial da cidadania. Censurar jornais, 
revistas, rádios e televisões, sob 0 pretexto da pure-

32COULOUBARITSIS, 1994, p. 200.
33 Em sentido diverso ao meu, mas com excelentes análises do 

sigilo e da mordaça, ou demais problemas na defesa dos direitos 
públicos, veja-se a página da internet Crimes do Colarinho Brano. 
Disponível em <http://www.crimesdocolarinhobranco.adv.br/ 
id en tificação x Para um prudente e sólido tratam ento da 
corrupção como problèma, cf. Roberto Livianu (2006).
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za legal, pode conduzirão reforço da ética imperante 
no Estado e na sociedade civil não democráticos; 
pode conduzir à exasperação do sigilo. Este último, 
gerado e mantido em séculos de irrestrita domina
ção dos poderes sobre a cidadania, tornou-se tão 
“natural" que integra, hoje, o lado mais triste da éti
ca política, no Brasil e no mundo.

Assim, na ausência da medida prudencial, de
terminadas ações de promotores e juizes podem 
ter o condão de transferir a curatela da cidadania. 
Ta! curatela é exercida pelos políticos, corruptos 
ou não, em nome da incapacidade popular para 
perceber a importância de programas econômicos, 
jurídicos etc. Ouando promotores ou juizes cortam 
0 acesso dos leitores e cidadãos às notícias, entre
vistas e outras matérias que trazem informações 
pertinentes, eles ampliam a zona do segredo e dim i
nuem a transparência na vida pública, corroem des
se modo a prática da accountability, a ser exigida de 
toda e qualquer autoridade, sobretudo das que ope
ram no Judiciário.

3 Platão: os prim ó rdios da a cco u n tab ility
Peço permissão para terminar este artigo com 

algumas reflexões sobre a filosofia de Platão e suas 
propostas para aumentar a competência do Estado 
na correção das ordens políticas e civis. É habitual a 
idéia de que Platão aconselha um governo de espe
cialistas, os quais devem controlar o Estado contra 
os cidadãos comuns. Essa exegese surge de uma lei
tura seletiva da "República” e do silêncio sobre li
vros posteriores do filósofo, como as “Leis". Em tal 
escolha são afastados textos estratégicos, como é a 
"Carta Sétima", Nela, Platão afirma que seu alvo em 
Siracusa, terra dominada por Dionísio, é substituir o 
absolutismo do tirano pelo governo das leis.34

Glenn R. Morrow35 analisa as "Leis”, onde 
Platão afirma que nenhum mortal pode almejar para

34 "A Sicilia não deve ser escrava de senhores ou déspotas [...] mas ser 
escrava de leis”. Carta Sétima, 334c-d. Cf. Plato, ed. Loeb(Cambridge, 
Harvard University Press, 1975), volume IX, pp. 508-509.

35 MORROW, 1978, p. 144 e seguintes. 0  ensaio de Morrow é de
1946. Ele será assumido como fonte analítica nas páginas seguin
tes, sempre que o pensa mento jurídico de Platão for examinado 
por mim.
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si um mando supremo e irresponsável sem perder 
conhecimento e integridade.36 Se às leis falta sobe
rania, o Estado segue para a ruína. A mais elevada 
qualidade governamental e cívica é a plena obedi
ência às íeís. Todos os juizes e funcionários devem 
-ser responsáveis pela obediência aos preceitos le
gais. Os dirigentes são chamados por Platão de 
Nomophylakes, ou seja, guardiões da lei, ministros 
de uma soberania que não lhes pertence. O título, 
não inventado pelo filósofo, era conhecido na práti
ca governamental de cidades gregas em seu tempo.

A soberania da lei é relevante no pensamento 
platônico. Vejamos, no entanto, as mudanças que 
ele propõe em relação às formas existentes na vida 
jurídica ateniense. O principal problema reside na 
ausência de paradigmas conceituais da lei, defeito 
notório e desastroso, no entendimento de Platão, 
das cortes populares, osdicastérios, palavra que tem 
origem em Diké, a lei.37 0  filósofo considera que nas 
assembléias do povo as opiniões eram partilhadas 
sem critérios técnicos e, mesmo assim, determina
vam os passos da po//se produziam instabilidade, o 
contrário do que se espera de um Estado.

As cortes populares reuniam grande número 
de pessoas (de 500 a 2.500), escolhidas por sorteio 
antes dos julgamentos. Elas foram geradas pela de
mocracia e substituíam os tribunais aristocráticos 
ou oligárquicos, compostos apenas de magistrados 
e dirigentes políticos. Alguns dentre aqueles tribu
nais continuaram a existir ao lado dos populares 
como o Areópago, único a permanecer imune dian
te das cortes comuns, pois nele eram julgados os 
crimes graves de homicídio e os que exigiam pena 
capitai. Esta corte usufruía de respeito amplo. Já as 
populares eram criticadas por gente como Aristófa-

36 Leis, 691 c. O trecho examina a desmesura no exercício do poder 
e 0 papel dos legisladores, requerido para impor limites aos que 
exercem o governo. Uso a tradução de Leon Robin (1953, p. 728).

57 “Paradigma” surge no campo da iíngua grega unidoa deiknumi, 
cujo sentido é "mostrar”, “indicar”. Ouando acrescido da partí
cula "para”, significa “mostrar,fornecerum modelo”. A raiz deik 
refere-se ao ato de mostrar mediante a palavra, mostrar 0 que 
deve ser seguido. Daí na noção de paradigm áser estratégica a 
união com a dike, a lei, a regra (CHANTRAINE, 1983, p. 257).

http://www.crimesdocolarinhobranco.adv.br/
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nes, Tucídides e oradores notáveis, que dirigiram 
invectivas contra elas. Os democratas, no entanto, 
as defendiam fortemente. A Eclesia, assembléia do 
povo, remete os acusados à corte popular, a Helié.

Na “Apologia de Sócrates”, Platão marca sua 
crítica aostribunais populares. Nocéíebrejulgamen- 
to do pensador, os que decidiríam a sua sorte mos
traram-se sedentos de condenação, a baderna foi 
tamanha que só com muita dificuldade o acusado 
conseguiu se fazer ouvir. A Helié, o tribunal onde 
Sócrates foi condenado, dispunha de aproximada
mente 6.000 jurados, todos saídos da Ecdesia. Eles 
eram sorteados segundo a gravidade maior ou me
nor da acusação. Como ponto final, os jurados de
positavam uma ficha em urnas, vazias em caso de 
condenação, cheias quando ocorria o contrário. No 
diálogo "Górgias”, Platão ironiza a Justiça onde im
pera a persuasão retórica, "nos dicastérios e demais 
multidões". 0  termo grego usado por Platão para 
designar as multidões de juizes é ochlos, massa ins
tável e irriquietaP8 Já na "República” existe um re
trato irônico do juiz que ronca durante os trabalhos 
(405 c).

Platão nota a suscetibilidade dos tribunais 
populares à lisonja, aos apelos emotivos e 0 quanto 
eles são movidos por forças políticas. O mais grave, 
segundo o filósofo, é o segredo do voto, que toma o 
ju lgador individual imune às críticas e ataques 
("Leis”, 876 b).38 39 Nas cortes populares falta a compe
tência profissional ("República”, 397 e). Platão sus
peita de cortes numerosas, pois "a multidão não 
pode julgar com facilidade e nem também poucos 
juizes, caso sejam incompetentes” (“Leis”, 766 d- e).4° 
Ele considera que é mais fácil para um tribunal pe

38 Ou mob na tradução inglesa, gentalha indisciplinada.
33 Sigo literal mente, em todas as páginas anteriores e seguintes, 

as anáííses dè Clen R. Morrow, sem modificações notáveis. 0  
estudo daquele autor foi publicado em 1946.

40 “Um Estado não seria sem dúvida um Estado, se a constituição 
dos tribunais não existisse nele em boa e devida forma. De um 
lado, nada podemos fazer com um juiz mudo, oquai, como numa
arbitragem, nada acrescenta em palavras, durante a instrução 
inicial do assunto, ao que dizem as parte litigantes: ele não seria 
nunca um juiz apto a decidir 0 que é direito. Eis porque é difícil 
esperar bons julgamentosde um tribunal numeroso ou composto
de um pequeno número de péssimosjuízes” (ROBIN, 1953, p. 833).

queno, com juizes treinados, ir ao núcleo das ques
tões e interrogar os litigantes com tempo suficiente. 
Os juizes, quando em grande número, serão no má
ximo bons ouvintes dos discursos contraditórios. O 
filósofo pensa que 0 povo deve ter parte na admi
nistração da Justiça. Ele não muda sua opinião so
bre cortes amplas e barulhentas, nas quais aplausos 
e vaias são ouvidos, mas defende as cortes popula
res, as quais devem julgar em sua própria instância. 
As causas dessa defesa são claras: é mais difícil cor
romper 500 juizes, em especial se eles são desco
nhecidos antes do julgamento, ou intimidar um júri 
numeroso. 0  historiador George Grote41 observa que 
os tribunais populares de Atenas fizeram 0 que é 
difícil para qualquer sistema de Justiça: "they were 
able to bring wealthy and powerful offenders to 
account”.42

Platão almeja as vantagens dos tribunais po
pulares, com seu princípio de ativa cidadania, e as 
trazidas pela competência dos juizes. Essa síntese 
ocorre quando examina o problema do apelo. Ele 
divide a administração da Justiça em três cortes gra
duadas, a de primeira instância e duas de apelo. A 
primeira é a dos vizinhos ou árbitros. Acima, vêm as 
populares e a superior, a dos Juizes Selecionados, 
cujá decisão é final. As formas propostas por Platão 
existiam, de certo modo, em Atenas. A dos árbitros 
era escolhida porsorteio, para conseguiralgum acor
do entre as partes. Trata-se de um sistema barato e 
ágil de Justiça. A diferença entre 0 proposto pelo 
filósofo e as formas existentes reside no seguinte 
ponto: os árbitros seriam escolhidos pelas partes, e 
não mais por sorteio.

(198), jan./jun. 2008

41 GROTE, George. A history of Greece, from th e tim e o f Solon to 
403 BC. apud: MORROW, op. c it, p. 149.

4i A Helié define-se como um tribunal também político. Os jura
dos são obrigatoriamente cidadãos. Todo ano eram sorteados 
6.000 heliastas, 600 para cada tribo, repartidos em dez seções 
de 600 membros. Eles deviam se apresentar todos os dias, salvo 
quando marcada a Ecclesia, para que não fossem lesados no 
exercício do poder político. As acusações contra a Helié vinham 
especialmente de sua composição social. Aristóteles afirma que 
a sua maioria era composta de pobres, algo que não é tão certo. 
Certamente o ofício era atrativo para os pobres, pois era pago 
pelo Estado. A imparcialidade da Helié, por esse motivo, foi pos
ta em dúvida. Ao contráriç da Ecdesia, as decisões da Helié eram 
tomadas por voto secreto.
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Se um litigante não estivesse satisfeito com a 
decisão arbitrai, ele podería apelar para a corte supe
rior, correndo 0 risco de multa se o veredicto anterior 
fosse mantido. Os membros das cortes populares se
riam escolhidos entre as tribos. A sua competência, 
segundo a proposta de Platão, no entanto, excluía 
os crimes que incorressem em pena capital,- 0 que 
não era o caso das cortes populares atenienses.

A mudança mais original dentre as propostas 
nas “Leis" é a negação da autoridade última aos tribu
nais populares, em proveito dos Juizes Selecionados. 
Essa corte, eleita anualmente por todos os dirigentes 
do Estado, segue um sistema de refinamento de esco
lhas, até chegar aos melhores juizes. O Areópago era 
composto de modo próximo, pois nele ex-governantes 
tinham mandato vitalício. Mas a proposta platônica 
difere do Areópago porque não apenas os mais eleva
dos dirigentes são escolhidos, mas também os que 
ocupariam cargos mais baixos. A seleção dos juizes 
seria matéria de mérito, não de privilégio devido ao 
ca rgo anterior. E o cargo não seria vitalício. As mudan
ças no quadro efetivo seriam permanentes, 0 que im
pediría o uso do poder jurisdicional em proveito de 
indivíduos ou de grupos.

Platão muda 0 sentido dos apelos. Estes eram 
feitos pelos árbitros ou magistrados à corte popu
lar, última instância em Atenas. Mas ele, de outro 
lado, não assume as posições oligárquicas, que de
sejavam anular 0 peso dos juizes populares, pois, 
se deles retira 0 poder supremo, lhes atribui papel 
relevante. A sua preocupação é com 0 excesso de 
poder concedido às cortes, popularesou não. Os abu
sos dos juizes e demais integrantes do mundo esta
tal deveríam ser previstos e evitados. Os perigos do 
abuso eram conhecidos em Atenas, e existiam téc
nicas contra eles. Todos os que exerciam cargos, an
tes da posse, passavam por um exame acurado (a 
dokimasía) diante do.conselho e das cortes popu
lares. Após deixar 0 cargo, todos eram submetidos 
a outro exame oficial (eitinai) dos seus atos, sendo 
sujeitos a multas e outras penalidades se fossem 
culpados de agir contra as leis. Em cada encontro 
da assembléia soberana dos cidadãos, os dirigen
tes podiam ser suspensos, desde que não conse
guissem votos para se manter no cargo.

Dessas instituições atenienses, Platão mantém 
duas: 0 escrutínio e a revisão do mandato, mas não 
as deixando ao arbítrio da corte popular. Ele propõe 
um Conselho de Examinadores (eutinoi}, que deve
ria avaliar os atos de todos os governantes durante 
e após o mandato, em intervalos nos quais relataria- 
o que descobrira. Em caso de uso errado do cargo, 
ele tinha poderes para impor penalidades ou multas. 
Mas 0 poder desses examinadores, por sua vez, era 
responsável porque um dirigente indigitado por eles 
poderia apelar para a corte dos Juizes Selecionados. 
Se perdesse, seria obrigado a cumprir as penalida
des. Caso contrário, poderia acionar os examinado- 
res, exigindo a sua remoção ou punição.

0 princípio das propostas platônicas é expos
to nas frases das “Leis”:

No caso em que um magistrado tenha ajuiza
do algo de modo injusto [adikos, de errado, 
não reto, injusto] tratando-se dos danos de 
um litigante, sua penalidade diante da vítima 
do referido prejuízo deverá ser 0 dobro do 
valor reclamado. E todo aquele que desejar, 
poderá ir às cortes comuns contra os magis
trados por causa de decisões injustas, nos ca
sos trazidos diante deles. (846 b).

A língua usada por Platão nas sentenças cita
das (ho boulómenos, "Todo aquele que desejar") é a 
mesma usada nos termos legais áticos, quando se 
descreve uma graphé (ação) que podia ser assumida 
por pessoas outras, além da que era diretamente 
afetada.

Mas Platão é mais duro ainda. Ele prevê ações 
contra dirigentes por abuso judicial e adm inistrati
vo. No Estado platônico, os dirigentes têm ao mes- 
motempo funções judiciárias e administrativas. Eles 
dirigem e impõem penalidades em caso de rompi
mento das leis. Mas todos os juizes, além dos diri
gentes menores do Estado, são sujeitos a processos 
por violação da lei. "Nenhum ju iz ou dirigente deve 
ser isento de responsabilidade [anipeutinos] pelo 
que faz como juiz ou dirigente, exceto aqueles cujo 
juízo éfinal, como é 0 caso dos reis.” No entanto, até 
mesmo no caso de Siracusa, Platão propõe um arkhé
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hipeutinos bàsiliké, um poder real responsável ( Car
ta Oitava”, 355 e).43 Se um integrante dos Juizes Sele
cionados é suspeito de injustiça, apela-se para os 
Guardiões das Leis, que então assumem o caráter de 
uma corte. Platão formaliza um sistema preciso de 
distribuição do poder judiciário sem paralelo em seu 
tempo. Ele difere da ordem democrática, pois não 
entende as cortes populares como supremas. E tam 
bém diverge da oligarquia e da aristocracia, pois nele 
os dirigentes superiores do Estado são responsáveis' 
e não possuem privilégios como os usufruídos pela 
Gerusia de Esparta, ou mesmo pelo Areópago 
ateniense antes de Solon. Ele planeja, portanto, algo 
queteve relevância estratégica no mundo moderno e 
que determinou a estabilidade política com a ba
lança entre as forças opostas, algo fundamental em 
Locke e Montesquieu. É platônica a noção de uma 
prática de checks and balances, essenciais no Estado 
posterior ao absoiutismo.

A última e importante medida a ser notada, 
nas propostas de Platão, é a publicidade dos atos: 
"A votação deve ser pública. Durante o julgamento 
os juizes devem sentar-se uns perto dos outros em 
ordem de idade e diretamente diante do acusado e 
do acusador; e todos os cidadãos que possuam tem
po, devem seguir os trabalhos” ("Leis”, 855 d). O filó
sofo, diz Morrow, procura evitar algo como o sistema 
secreto da StarChamber, algo usado pelos soberanos 
ingleses para impor despoticamente 0 seu poder 
contra as leis estabelecidas e as práticas judiciárias 
comuns.

Ouanto ao papel das leis na ordem política, 
Platão pensa de modo diretamente inverso ao de
mocrático, antigo e moderno. Para nós, a legislação 
deve se adaptar às modificações,sociais ou econô
micas, sobretudo no campo da opinião pública. O 
meio para tais mudanças é 0 processo legislativo, com

43 O comentário de Morrow é eloqüente, e o transmito na língua 
inglesa para guardar a sua dramaticidade: “I confess to a secret 
fondness for PÍato’s proposal, because it strikes at a defect in the 
administration of justice to whichourAnglo-Saxon lawyersseem 
to be congenítaly bl ind, viz. the a buse of judicial power. For the rule 
of law, as it worked out in our legal instítutions, means the rule of 
judges, and this kind of rule, like any other, can become tyranny 
unless properly safeguarded" (MORROW, op. cit, p. 157).

representantes eleitos. Em sentido oposto, Platão 
acredita que a opinião pública deve se adaptar às leis 
e todas as forças artísticas, religiosas, educacionais 
precisam ser dirigidas por semeihante paradigma. 
Importa muito que 0 filósofo tenha estabelecido 0 
princípio da responsabilidade dos governantes e 
juizes, q que, na Revolução Inglesa do século 17, foi 
chamado de accountability. Diz ele nas “Leis”: "Não 
devemos tornar nossos dirigentes grandes e selva
gens, porque desejamos que nossa cidade seja livre 
e sábia, plena de sentimentos amigáveis” (693 b). A 
base do'Estado justo, no seu entender, é a ética que 

-•une sabedoria e integridade como base do imperium 
legibus solutum. A lei é definida por ele como o eixo 
que sustenta a ordem política correta. "Um Estado 
no qual a lei é sujeita e sem autoridade está conde
nado à destruição; mas quando a lei é soberana so
bre os dirigentes e estes são os servos da lei, então 
vejo 0 surgimento de todos os bens que os deuses 
presenteiam ao Estado" (715 d}.

Platão requer competência dosjuízes, um prin
cípio fundamental da Justiça. Tal competência, ha 
"República” e obras anteriores às "Leis”, como é 0 
caso do “Político”, é determinada pelo saber técni
co. As "Leis” atenuam o rigor da exigência técnica. 
Na “República” 0 processo legislativo era conside
rado pouco relevante no paradigma da cidade ideal. 
No "Político”, a técnica do governante tinha mais 
importância do que 0 fabrico de leis. A causa desse 
juízo é a noção de que as leis não podem definir com 
exatidão 0 justo e melhor para todos. As leis são 
imóveis e não respondem a ninguém, nem podem 
corrigir a si mesmas. Assim, apenas 0 dirigente 
dialético, 0 que sabe os caminhos da ciência segura, 
chega às situações determinadas no organismo po
lítico. Uma legislação salutar deve conter meios 
corretivos, como é 0 caso do médico que observa 0 
doente em suas mudanças corporais e anímicas, e 
não se prende a essa ou aquela receita. Ele as usa 
com base no seu conhecimento e na perícia do diag
nóstico. Também 0 político, um técnico de gerir a 
polis, tem preeminência em relação à lei.44 Nas “Leis”

44 Para toda esta passagem, ver Cambiano (1971, p. 247 e seguintes).

se inverte a ordem definida na “República”. Se neste 
diálogo os governantes estavam acima da legalida
de, nas “Leis”, eles recebem 0 título de servos da lei. 
Donde fica mais firme o princípio da responsabili
zação dos dirigentes políticos e magistrados. A base 
da accountability é mais antiga, portanto, do que as 
doutrinas puritanas que deram nascimento na In
glaterra ao moderno Estado de Direito.

Conclusão: se é verdade que 0 Ministério Pú
blico ajuda a atenuar 0 segredo de Estado, se é ver
dade que ele esmaece as sombras nas quais operam 
os agentes do anti-Estado (para empregar o termo 
de Norberto Bobbio), também é verdade que outras 
instituições, como a imprensa, colaboram na tarefa 
de instaurara lei na vida pública, merecendo portal 
fato o máximo respeito. Ouando notórios atenta
dos à liberdade de imprensa têm como origem ações 
de integrantes do Ministério Público, é tempo de 
refletir sobre a essência do regime democrático.45 
Neste último, ao contrário das formas políticas (ab- 
solutistas ou totalitárias), a responsabilidade dos 
gestores é unida essencialmente à transparência de 
seus atos. A tarefa de identificar práticas irrespon-. 
sáveis e criminosas do setor público é comum ao 
Ministério Público e à imprensa. Nenhum desses dois 
segmentos, no entanto, tem o múnus de substituir a 
cidadania no juízo definitivo dós atos cometidos 
pelos gestores. Na democracia, a regra é 3 maiorida-
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45 É 0 caso da ação contra a “Folha de S. Paulo" e a revista “Veja", 
devido a entrevistas concedidas pela pré-candidata à Prefeitura 
de São Paulo Marta Suplícy. A entrevista à "Folha "foi publicada 
no dia 4 /0 6 /20 0 8  e à “Veja São Paulo”, na edição de 4 a 11 de 
junho. Das entrevistas resultou a condenação dos veículos, que 
recorreram. O pretexto é a lei que proíbe "propaganda eleitoral”. 
Ora, se falar sobre bs problemas da sociedade e do município é 
propaganda, estamos à beira de negar o princípioda transparên
cia e da accoüntability. Se o debate político é proibido, estamos 
à beira do controle, pelo Ministério Público e pela magistratura, 
do direito de leitura e de opinião. Aceito o princípio da censura - 
seja qual for 0 motivo a sociedade é submetida ao arbítrio dos 
“leitores privilegiados" (promotores e juizes), configurando a 
censura uma das formas do segredo de Estado. O privilégio de ler 
0 que os demais cidadãos não podem ler é inadmissível numa 
República democrática. A multa aplicada aos veículos é de R$ 
21.282, mas o preço a ser pago em perda de liberdade pública é 
incalculável.

de dos cidadãos. As exceções não podem jam ais se
rem transformadas em regras. A medida certa de 
atribuição de direitos e responsabilidades entre Mi
nistério Público e imprensa é tarefa da ética, sobre
tudo no item “prudência". Quando ocorre excesso 
de poder de um ou outros daqueles segmentos, 0 
desequilíbrio se instaura na ordem pública, em de
trimento da liberdade ou da responsabilidade. Como 
admirador do MP e partidário da liberdade de im
prensa, almejo para os próximos tempos um enten
dimento comum, para que lados complementares 
não se vejam como inimigos. O prejuízo maior será 
causado à democracia, em proveito dos que vivem 
do segredo e que sempre estarão dispostos a colo
car mordaças nos promotores e jornalistas.

ROMANO, R. The Public Prosecutor’s Office and the 
press: notes on a vexata question. Revista Justitia 
(São Paulo), v. 198, p. 283-299 /ja n /ju n . 2008.

■ ABSTRACT: This article examines the disputes- 
between the Public Prosecutods Office and the press 
in Brazil. In order to accomplish that, analyses the 
problems related to the concept of secrecy in the 
State and in the civil society, opposing the secrecy 
practice to the transparency regarding püblic 
matters, a Target pursued by both the press and the 
public prosecutors. The author supports the thesis 
thatthere must be limits for every sector. Otherwise, 
both freedom of press and the responsibility of the 
State agentsin charge of public order willdisappear.

o KEYWÜRDS: Public Prosecutor’s Office. Press.
'' Accountability. Secrecy. Citizenship.

Referências b ib lio g rá fica s
ARENDT, Hannah. Le système totalitaire. Paris:
Davreu et Lévy, 1972.
ASHFORTH, Adam. Of secrecy and the commonplace: 
witchcraft and power in Soweto. Social Research,
v.63,1996.
BAKER, H.. Press, politics and the public sphere in 
Europe and North America 1760-1820. Cambridge: 
University Press, 2002.

1 Observatory _ _  __ _____ _ _____2 97



298 justitia, São Paulo, 65 (198), jan./jun. 2008

BAKOS, A d r ia n n a .  Im ages of kingship in early  
modern France, Louis XI'in political thought, 1360- 
1789. Londres: Routledge, 1997.
BAUER, Caroline Silveira. Terrorismo de Estado e 
repressão política na ditadura cívico-militar de se
gurança nacional brasileira (1964-1988). Comuni
cação Apresentada à Anphu (Associação Nacional 
de Pós-Graduação em História). Disponível em: 
<w w w .anpuh.u epg.br/xxiii-sim po sio /anais/tex- 
tos/CAROLINE%20SiLVEIRA%20BAUER.pdf>. 
BOBBiO, Norberto. Ilpotere in maschera. In: L' Uto
pia capovolta. Túrim: La Stam pa.iggo.
CAMBIANO, Giuseppe. Platone e le tecniche. Turim: 
Einaudi, 1971.
CHANTRAINE, P.. Dictionnaire étymologique de Ia 
íanguegrecque. Paris: Klincksieck, 1983. 
COULOUBARITSIS, Lambros. L'un comme mesure de 
toute chose. in.- BEAUNE, Jean-Claude. La mesure. 
Paris: Champ Vallon, 1994.
DEAN, John W.. Worsethan Watergate. The New York 
Times,-Nova York, 2.mai.2004.
FELIPPE, Márcio Sotelo. Razão jurídica e dignidade 
humana. São Paulo: Max Limonad, 1996.
GIERKE, Otto. Naturalláw and the theory of society. 
1500 to 1800. Boston: Beacon Press, 1960.
GONI, Jean-Pierre Chrétien. Institutio arcanae. In: 
LAZZERI, Ch.; REYNIÉ, D. Le pouvoir de Ia raison 
d'état. Paris: PUF, 1992.
GOOCH, G.P.. Political thought in England, from 
Bacon to Halifax. Londres: University Press, 1946. 
HORN, Eva. Theoriedespartisanen. Berlim: Duncker 
& Humblot, 1995.

. Geheim e Dienste. Über Praktiken und 
Wissensformen der Spiònage. Lettre International, 
Berlim, n.53, p. 56-64, ju l.2001.
KELSEN, Hans: II problema delia sovranità. Milão: 
Giufrrè, 1989.
LAFER, Celso. Pensamento, persuasão e poder. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
LIVIANU, Roberto. Corrupção e direito penal. Um 
diagnóstico da corrupção no Brasil. São Paulo: Edi
tora Ouartier Latin do Brasil, 2006.
MCCORMICK, John P.. Carl S ch m itfs  critique of 
liberalism. Against políticas technology. Cambridge: 
University Press, 1997.

MORROW, Glenn R.. Plato and the rule of law. In: 
VLASTOS, Gregory (ed.}. Plato, a collection of criticai 
essays, ethics, politics, and philosophy of art and 
religion. Tomo 2. Notre Dame: University of Notre 
Dame Press, 1978.
PATRIDES, C.A. (ed.). John Milton selected prose. 
Harmondsworth: Penguin, 1974.
RAADSCHELDERS, J.C.N.. Woodrow Wilson onpublic 
office as a p u b lic  trust. D isponível em: 
< b u s h . t a m u . e d u /p u b m a n /p a p e r s /2 0 0 2 /  
raadschelder.pdfx
ROBIN, Leon. Les lois. In: Oeuvres complètes de 
Platon, Bibiiothèque de Ia Pléiade. Paris: Gailimard, 
1953-
ROMANO, Roberto. Vida longa ao M inistério Pú
blico. Correio Popular de Campinas. Cam pinas, 
13.jul.2004. Seção Opinião.

. Revista do M inistério Público Dem ocráti
co. São Paulo, n. 7, abril.2006.

. Sigilo jornalístico e segredo de Estado. Re
vista da FACED (Universidade Federal da Bahia, Fa
culdade de Educação), Salvador, p. 219-229, 2006b.

. A censura é inaceitável, sempre. Folha de 
5 .Paulo. São Paulo, 13.jan.2007. Coluna Tendên
cias e Debates, p.3.
SARUBBI, Antenio; SCUDiERI, Pasqualína.7 teorici 
delia ragion di stato. M ito  e realtà. Nápoles: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2000,
SCHMÍTT, Carl. Diegeistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlamentarismus. M unique: Duncker 
& Humblot Ed., 1926.

. Die Diktatur. Von den Anfángen des 
m odernen So u v e rà n itá tsg e d an ke n s bis zum  
proletarischen Klassenkam pf. 2.ed. M u niq u e/ 
Leipzig: Duncker & Humblot Ed., 1928.

. Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre 
von der So uveranitãt. M u n iq u e : D uncker & 
Humblot, 1934.

. Der Hüter der Verfassung. Berlim: Duncker 
St Humblot, 1969.

. Le categorie dei 'político. Bologna: II 
M uiino, 1972.
SENELLART, Michel. Sim uler et dissim uler: I’ art 
m achiavélien d' être secret a Ia Renaissance. In:

Observatório / Observatory

Histoire et secret à Ia Renaissance. Etudes sur Ia 
représentation de Ia vie publique, Ia mémoire et 
T intim ité dans 1’Angleterre et 1’Europe des XVIe 
etXVUe siècles. Paris: Ed. François Laroque, 1997. 
SIMMEL, Georg. The sociology of secrecy and of 
secret societies. American Journal of Sociology. 
Chicago, v. 11, jan.1906.

. The secret and the secret society. In: 
WOLFF, Kurt (ed.). The so c io lo g y  o f  C e o rg  
Simmel. Nova York: The Free Press, 195°.
S M I T H ,  Adam. Th e  th e o ry  o f  moral s e n t im e n ts  
(17 5 9 ): part V I I - O f  Syste m s o f  moral philosophy.  
In: M A C F IE ,  A .L . ;  M A C F IE ,  Rap ha e i (ed.). The

299

Clasgow  edition ofthe works and corresponden- 
ce ofAdam Smith. v. 1. Indianápolis: Liberty Fund, 
1987.
SOLON, Ari Marcelo. Teoria da soberania como 
problema da norma juríd ica e da decisão. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997. 
TH U A U , E tie n n e . R aison  d 'É ta t  et p e n sé e  
politique à I époque de Richelieu. Paris: A lb in 
Michel, 2000.'
VERSINI, L. Oèuvres de Diderot. Tomo 3. Paris: 
Robert Laffont, 1995.
VINCENT, David. The culture of secrecy. Britain, 
1832-1998. Oxford: Oxford University Press, 1999.

http://www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/tex-tos/CAROLINE%20SiLVEIRA%20BAUER.pdf
http://www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/tex-tos/CAROLINE%20SiLVEIRA%20BAUER.pdf


Educação para Cidadania e Experiências do 
Movimento do Ministério Público Democrático

: Laboratório/'tabóratory 303

o SUMÁRIO: 1 O Movimento do Ministério Público 
Democrático - MPD. 2 A consagração dos direitos 
humanos. 3 Educação para cidadania: responsa
bilidade de todos. 4 O projeto “Agentes da Cida
dania’'. 5 A questão da linguagem e 0 respeito à 
cultura local como grandes desafios. Conclusão. 
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° RESUMO: Todos nós sabemos que, para formar 
um cidadão, é preciso começar por informá-lo e 
introduzi-lo às diferentes áreas do conhecimento, 
porque a falta ou insuficiência de informação re
força as desigualdades, fomenta injustiças e pode 
levar a uma verdadeira segregação do indivíduo. 
No Brasil, aqueles que não têm acesso ao ensino, à 
informação e às diversas expressões da cultura são, 
justamente, aquelas pessoas mais marginalizadas, 
excluídas do contexto social, e que não alcançam 
as portas da Justiça. A Constituição brasileira de 
1988, ao estatuir, no seu artigo 205, que: “a educa
ção, 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 0 exercício da cidada
nia e sua qualificação para o trabalho’’, conjugou 
de forma expressa, os direitos humanos, a cidada
nia e a educação, como querendo significar que 
não há direitos humanos sem 0 exercício pleno da 
cidadania, e que não há cidadania sem uma ade
quada educação para 0 seu exercício, deforma que, 
somente com a interação desses três fatores, di
reitos humanos, cidadania e educação, é que se 
poderá falarem  um Estado Democrático de Direito 
assegurador do exercício dos direitos e liberdades 
fundamentais decorrentes da condição de ser hu
mano, E, ao consagrar a universalidade e a indivi
sibilidade dos direitos humanos, a Constituição 
de 1988 entrega ao Estado e ao cidadão-de forma

' Promotora de Justiça do estado de São Paulo.

An na TROTTA YARYD'

implícita -  a tarefa de educar (dever) e ser educado 
(direito) em direitos humanos e cidadania, o que 
significa dizer que somente com a colaboração de 
todos os partícipes da sociedade e do Estado, é 
que os direitos humanos fundamentais alcançarão 
a sua plena efetividade. Justa mente por reconhecer 
que a conquista da plena cidadania depende da 
capacitação do indivíduo para que ele saiba quais 
são seus direitos e como fazê-los valer, é que 0 
Movimento do M inistério Público Democrático 
(MPD) tem como uma das suas maiores vocações a 
educação para a cidadania, buscando fornecer ele
mentos para que a população saiba como reivin
dicar seus direitos no dia-a-dia. Constituído sob a 
forma jurídica de uma associação civil sem fins 
econômicos, o MPD tem em seus associados o seu 
patrimônio. São operadores e pensadores do d i
reito, reunidos em torno de ideais comuns, que- 
buscam incessantemente tornar 0 Ministério Pú
blico mais independente, mais comprometido com 
a causa social e, acima de tudo, mais democrático. 
Além disso, procuram transformar em realidade 0 
desejo de democratizar e ampliar as portas de aces
so à Justiça e lutam para alcançar o real Estado 
Democrático de Direito.

• PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Direitos Humanos. 
Democracia. Participação ativa. Desafio da lingua
gem. Educação

i O Movimento do Ministério Público Democrático - 
MPD

O Movimento do Ministério Público Democrá
tico foi formalmente constituído em agosto de 1991, 
sob a forma jurídica de uma associação civil sem fins 
econômicos. Seu nascimento foi um sonho acalenta
do por inúmeros integrantes do Ministério Público 
brasileiro, que, ao longo de décadas, idealizavam uma 
instituição estatal menos autoritária e burocrática.

Almejavam não só democratizar 0 ambiente 
interno, mas também as formas de composição de
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seus órgãos superiores. Queriam um Ministério Pú
blico comprometido com os anseios do povo e que 
fosse independente em relação aos outros poderes, 
em especial do Executivo. Queriam maistransparên- 
•cia e que o MP e a própria Justiça fossem mais aces
síveis a todos.

Desde o início dos anos 8o, membros do Mi
nistério Público paulista pleiteavam que a defesa da 
legalidade democrática fosse atribuição constituci
onal da instituição e, com a instalação da Assembléia 
Nacional Constituinte, em 1985, para a elaboração 
da minuta de uma nova Constituição Federal, os 
combativos membros do Ministério Público do Bra
sil se deslocaram para Brasília, para ajudar a escre
ver um novo capítulo de atribuições do Ministério 
Público na futura ordem constitucional.

A luta foi conduzida pelas lideranças nacionais 
e estaduais do Ministério Público e pelas entidades 
de classe, congregadas na Conamp -  Confederação 
das Associações Estaduais do Ministério Público -, 
cujo documento base era a sempre lembrada Carta 
de Curitiba.

A Constituição Federal promulgada em ou
tubro de 1988 estabeleceu novas e revolucionárias 
atribuições para 0 M inistério Público brasileiro, 
correspondendo ao sonho de muitos membros da 
instituição, que para isso lutaram bravamente.

■ Restava, contudo, a gigantesca tarefa da mu
dança cultural, levando os membros do Ministério 
Público a atuar destacadamente no plano coletivo, 

..utilizando o forte instrumento da ação civil pública, 
obtido em 1985, batendo-se pelos direitosfundamen- 
tais dos cidadãos, pelos interesses difusos e coletivos, 
pela implantação de novos e inovadores princípios no 
campo dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
Isso sem prejuízo da atuaçãolradicional nos proces
sos individuais, nos quais 0 interesse público, decor
rente da natureza da lide ou da qualidade da parte, 
exigisse a atuação do "parquet".

Ao mesmo tempo em que isso acontecia no Bra
sil, na Europa já se consolidava 0 chamado Movimento 
Associativista Democrático, de caráter não-corporativo, 
que havia começado a surgir em meados da década 
de 60. Ligados pelos ideais de levar a Justiça para 
mais perto da comunidade, de difundir a cultura do 
respeito irrestrito aos direitos humanos, de alargar

as portas do acesso à Justiça, inclusive com a sim 
plificação de sua linguagem, juizes e promotores 
europeus de diversos paísesfundaram associações 
democráticas lastreadas nesses sonhos, que acaba
ram originando a Medel (Magistrados Europeus pela 
Democracia e Liberdades), quefoi fundada em 1985, 
reunindo as associações democráticas da Europa, 
como a Magistratura Democrática, da Itália, e 0 
Syndicat de Ia Magistrature.da França (fundados na 
década de 60), 0 Sindicato do MP de Portugal (fun
dado na década de 70, no pós-salazarismo), assim 
como a Associación Jueces para Ia Democracia, da 
Espanha, entre outras organizações similares da Ale
manha, Bélgica, Grécia, Polônia etc, cujo traço co
mum era 0 objetivo de distribuir justiça com uma 
visão mais sensível do ser humano e mais conectada 
aos anseios sociais.

Nesse contexto, pretendendo espraiar essas 
idéias pela América Latina, integrantes do Ministé
rio Público de Portugal convidaram alguns membros 
do Ministério Público paulista pára participarem de 
um Congresso da Medel, sendo certo que desse en- 
controsurgiu a idéia deform alizara organização de 
urna entidade democrática no Brasil, que congregas
se promotores e procuradores.

No início da década de 90, esses promotores e 
procuradores, predominantemente paulistas, já em 
companhia de outros colegas, conseguiram criar um 
movimento inspirado nos novos princípios consti
tucionais brasileiros e também nos ideais dos ma
gistrados e promotores europeus.

As diretrizes do estatuto social da nova enti
dade tiveram como parâmetro os princípios adotados 
pela Medel, com as necessárias adaptações à realida
de brasileira e às vocações daquele pequeno grupo 
fundador. Outros membros do Ministério Público de 
outros estados brasileiros e também integrantes do 
MP Federal foram convidados a integrar a nova en
tidade, denominada Movimento do Ministério Pú
blico Democrático. Assim nascia, em agosto de 1991, 
0 MPD. Na mesma época, com raízes históricas se
melhantes, foi fundada em São Paulo, a Associação 
Juizes para a Democracia.

Ao mesmo tempo, seriam lançadas sementes 
democráticas em outros países da América Latina, 
na década de 90 e na primeira década do século XXI,
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até que, em 2005, na cidade de Barcelona, foi funda
da a Federação de Associações de Juizes para a De
mocracia da América Latina e Caribe (FJD), integrada 
pelas associações brasileiras -  0 MPD e a Associação 
Juizes para a Democracia - e  pelas associações demo
cráticas de magistrados da Argentina, El Salvador e 
Peru (todas elas fundadas.depois e por influência 
das brasileiras) e pelos colegas bolivianos, em vias 
de fundar sua associação, assim como os compa
nheiros hondurenhos e equatorianos, em vias de in- 
gressarformalmente na FJD. Éfacilmente perceptível 
ser preciso assegurar garantias aos integrantes do 
MP da América Latina, nos mesmos moldes constitu
cionais brasileiros, para que se dê efetividade ao con
ceito de independência, constantemente ameaçada. 
Assim, nasce a FJD, cuja sede permanente é em 
Buenos Aires, sendo certo.que o MPD foi eleito para 
integrar a primeira diretoria da entidade, ocupando 
a secretaria-geral, ao lado da Associação Juizes para 
a Democracia do Brasil.

Por outro lado, deve-se registrar também que 
o MPD não tem e nunca teve por objetivo empreen
der lutas corporativas, de cunho sindical.

No estatuto do movimento, por exemplo, há 
uma cláusula que impede que associados eleitos 
para exercerem a direção da entidade exerçam, 
concomitantemente, cargo público d.e confiança ou 
em comissão dentro do Ministério Público ou fora 
dele.

Embora não houvesse consenso entre os asso
ciados na questão de candidaturas de seus militan
tes para ocupar cargos na administração superior do 
Ministério Público, 0 fato é que alguns dos associa
dos do MPD, sem qualquer apoio ou intervenção da 
entidade, individualmente candidataram-se e foram 
eleitos, passando a administrar a instituição estatal 
paulista deforma mais democrática a partir de 1996, 
modificando notadamente seus rumos políticos e 
sua relação com a sociedade civil e com os meios de 
comunicação social.

Em outros estados da Federação, também 
houve essa movimentação. Os associados do MPD 
passaram a conquistar espaços internos dentro da 
administração superior, fato inimaginável por aque
les que lutaram pela democratização até 0 final da 
década de 80:

Laboratório

No início da militância, houve muita resistên
cia, pois os fundadores do movimento passaram a 
ser alvo não só de olhares dedesprezo e pouco caso 
por parte de muitos de seus colegas, como também 
de inúmeras sindicâncias administrativas, visando 
intimidá-los. Implicava-se muito com a denominação 
de movimento democrático, por assim induzir-se que 
na instituição houvesse promotores e procuradores 
não-democráticos. A despeito de tudo isso, prosse
guiu-se na luta pela democratização interna do Minis
tério Público.

Hoje, as resistências culturais cederam em boa 
medida, sendo que, a partir de 2000/2001, o MPD 
intensificou suas ações de comunicação estratégi
ca, marcando presença na TV, consolidando e apri
morando a edição de seu boletim, que hoje é uma 
revista -  “MPD Dialógico”.

O “Trocando Idéias” começou a nascer no ano 
de 2000, quando se iniciaram as tratativas para a 
realização de um programa televisivo que fizesse 0 
MPD discutir temas jurídicos com visão social, lin
guagem acessível e interatividade com a população 
leiga. Celebrou-se convênio com a Universidade 
Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Cam 
po, quando se iniciou a produção dos primeiros pro
gramas do “Trocando Idéias”, que foi ao ar pela f v  
Comunitária da Cidade de São Paulo,, pela primeira 
vez,duranteom êsjulhode2ooi,com  meia hora de 
duração. Em agosto de 2002, passou a ser veiculado 
em rede nacional pela TV Justiça e hoje.o programa 
tem uma hora de duração, em três blocos.

A preocupação dos-associados com a comuni
cação social levou 0 movimento, desde 0 início, a 
utilizar-se de um pequeno comunicado mensal que, 
à época, denominou-se “Etcetera” e que servia para 
informar os associados sobre as principais ativida
des da entidade. Era digitado e postado pelo correio. 
Mais tarde, no ano de 1995, lançou-se um boletim 
informativo impresso em preto e branco, 0 qual, no 
ano de 2001, tornou-se colorido. Final mente, no ano 
de 2004, 0 boletim foi substituído pela revista 
temática bimestral “MPD Dialógico”, que tem tira 
gem de 5.000 exemplares e distribuição gratuita 
não só para associados mas também para os inte
grantes do Ministério Público do Brasil, além de ou
tras pessoas e instituições.

/ Laboratory _ _______  _____ 305



306 lustitia, São Paulo. 65 (198). jan./jun. 2008

Nesse contexto, o MPD aumentou o número 
de inscritos e de participántes nos eventos, incluin
do aqueles com pouco tempo de carreira. Hoje, õ 
número de associa,dos ultrapassa 360, em 22 esta
dos da Federação, sendo a maior parte do estado de 
São Paulo.

Sob 0 compromisso de respeito absoluto e in
condicional aos valores político-jurídicos próprios de 
um Estado Democrático de Direito, o MPD promove 
os direitos humanos e sensibiliza os integrantes do 
Ministério Público para que sejam, de fato, defenso
res da sociedade e também para que compreendam 
seus pleitos e carências, aproximando-se mais da 
população e diminuindo a distância existente entre 
0 MP e as pessoas.

E é exatamente nesse diapasão, qüe, nesses 
17 anos de existência, 0 MPD buscou concretizar seu 
idea! de fortalecimento da cidadania, levando mais 
informação às pessoas sobre o Direito e a Justiça, 
pela TV, pelo rádio, participando semanalmente do 
progràma “Unha Direta com Justiça", veiculado pela 
Rádio Bandeirantes, pela coluna “Dicionário da C i
dadania” no jornal semanal “Correio da Cidadania”, 
pela revista “MPD Dialógico”, pelo site e por diver
sas ações voltadas para a educação para a cidada
nia, visando à formação de agentes multiplicadores 
e de lideranças-comunítárias.

Esta a exata razão de ser do projeto Agentes 
da Cidadania, aqui enfocado, sendo certo que 0 MPD 
e seus associados protagonizam muitas iniciativas 
nessa linha, como os projetos Promotoras Legais 
Populares, Arrastão, Orientadores Jurídicos Popula
res, entre muitos outros, muitos deles em parceria 
com entidades como 0 Ibap, Educafro, CDHEP, União 
de Mulheres, entre outras.

Mas não é só isso. Na sua trajetória, o MPD vem 
participando de muitas iniciativas empreendidas co
letivamente, integrando diversas redes de atuação 
conectadas pelo objetivo de dar mais vitalidade à ci
dadania no Brasil.

Desenvolve projeto de pesquisa ju n to  à 
Fapesp, em parceria com pesquisadores da U5P, so
bre 0 caráter educativo da laicidade do Estado para 
a esfera pública: alcance da ação'do MP em defesa 
da cidadania e da democracia.

Participa de trabalho de pós-doutorado na 
USP, no qual aplicará curso de formação de líderes 
comunitários, com 0 objetivo de produzir transfor
mações sociais num grupo de pessoas que desconhe
ce 0 sentimento de pertencimento à coletividade.

Integra 0 fórum de acesso às informações pú
blicas, o Movimento de Combate à Corrupção Eleito
ral, 0 Comitê Paulista pela Cultura da Paz (Compaz), 
da Assembléia Legislativa do Estado, assim como o 
Comitê de Mediação, 0 Comitê Paulista de Preven
ção e Enfrentamento do Tráfico de Seres Humanos 
e 0 grupo de trabalho dedicado à revisão do Plano 
Estadual de Direitos Humanos, dentre outros.

Em parceria com a Abraji -  Associação Brasi
leira deJornalismo Investigativo -, desde 2007 0 MPD 
realiza cursos de Introdução ao Direito para jorna
listas.

Editou em 2006 0 livro "Justiça, Cidadania e 
Democracia", em parceria com a Imprensa Oficial do 
Estado, contendo 19 ensaios sobre os temas que dão 
nome à obra, e prepara a edição de novo livro a ser 
lançado em outubro, por ocasião dos 20 anos da 
Constituição Federal, registrando atuações emble
máticas do MPdo Brasil, na concretização dos direi
tos constitucionais protegidos pela Carta Política de 
1988. E, junto com 0 livro, lança uma campanha de 
comunicação relacionada a essas atuações, para 
mostrar à comunidade os diversos.papéis do MP.

O MPD também registra a realização de qua
tro congressos nacionais, 0 último deles em 2004 
(Conhecendo a Sociedade Brasileira Contemporâ
nea), e diversos debates, sendo certo que esses em
preendimentos propiciaram novos contatos do MPD 
com diversos segmentos sociais, e aos poucos foi 
construída uma rede de entidades que têm em co
mum o propósito de radicalizar 0 regime democrá
tico no seio da sociedade brasileira.

2 A consagração dos direitos humanos
A cidadania é um processo em constante cons

trução, que teve origem, historicamente, com 0 
surgimento dos direitos civis, no decorrer do século 
XVIII -  chamado Século das Luzes - ,  sob a forma de 
direitos de liberdade, mais precisamente as liberda
des de ire vir, de pensamento, de religião, de reunião,

pessoal e econômica, rompendo-se com 0 feudalis
mo medieval, na busca da participação na sociedade.'

Mas a concepção moderna de cidadania sur
ge quando ocorre a ruptura com 0 Ancien Régime, 
em virtude de ser ela incompatível com os privilégios 
mantidos pelas classes dominantes, passando o ser 
humano a deter 0 statusde “cidadão".

Sob a influência do discurso burguês, havia 
uma cisão entre os direitos do “Homem” e do “Cida
dão”. Enquanto a expressão Direitos do Homem 
significava 0 conjunto dos direitos individuais, levan
do-se em conta a sua visão extremamente individua
lista, segundo a qual a finalidade da sociedade era a 
de servir aos indivíduos, a expressão Direitos do Ci
dadão significava o conjunto dos direitos políticos, 
de votar e ser votado, como institutos essenciais à 
democracia representativa.1 •

A idéia de cidadão, que, na Antiguidade Clás
sica, conotava o habitante da cidade -  o citadino -  
firma-se, então, como querendo significar aquele 
indivíduo a quem se atribuem os direitos políticos, 
ou seja, 0 direito de participar ativamente da vida 
política do Estado onde vive.

Homem e Cidadão recebiam, pois, significa
dos diversos. O Cidadãoteria um plusem relação ao 
Homem, consistente na titularidade de direitos na 
ordem política, na participação da vida da socieda
de e na detenção de riqueza, formando, assim, uma 
casta especial e mais favorecida, distinta da grande 
e carente massa popular, considerados simples in
divíduos.

Entretanto, com 0 início do processo de inter
nacionalização dos direitos humanos, que se deu 
com o pós-Segunda Guerra, e culminou com a pro- 
ciamaçãoda Declaração Universal dos Direitos Huma
nos de 1948, essa idéia foi sendo gradativamente 
modificada, passando-seaconsiderarcomoCidadãos, 
a partir de então, não somente aqueles detentores 
dos direitos civis e políticos, mas todos aqueles que 
habitam o âmbito da soberania de um Estado e des
se Estado recebem uma carga de direitos e deveres, 
dos mais variados.

Laboratório

' Cf. José Afonso da Silva. “Faculdades de Direito e construção
da cidadania'1, p. 138-139.

E hoje, decorridos mais de meio século da pro
clamação da Declaração Universal de 1948, podemos 
dizerque adentramos na era dosdireitõs internacio
nalmente consagrados, que tem como um dos temas 
centrais a proteção dos direitos humanos.

Fruto de um lento e gradual processo de inter
nacionalização e universalização, os direitos humanos 
passaram, então, a transcender os interesses exclusi
vos dos Estados, para salvaguardar, internamente, os 
interesses dos seres humanos protegidos.

Essa nova concepção afastou de vez 0 velho e 
arraigado conceito de soberania estatal absoluta, 
que considerava como sendo os Estados os únicos 
sujeitos de direito internacional público, para pro
teger e amparar os direitos fundamentais de todos 
os cidadãos, erigindo os indivíduos, a partir de en
tão, à p o sição- há muito merecida —de sujeitos de 
direito internacional, dotados de mecanismos pro
cessuais eficazes para a salvaguarda d os seus direitos 
internacionalmente protegidos.

Como bem explica a prof. Flávia Piovesan, d i - ; 
ante da ruptura "do paradigma dos direitos hu ijia - 
nos, através da negação do valor da pessoa humana 
como valor fonte do Direito", passou a emergir "a 
necessidade de reconstrução dos direitos humanos, 
como referencial e paradigma ético que aproxime 0 
direito da moral”.* 2

Rompendo com a distinção rígida existente 
entre direito público e direito privado, e libertando- 
se dos clássicos paradigmas até então existentes, 0 
direito internacional dos direitos humanos passa a 
afirmar-se como um novo ramo do Direito, dotado 
de autonomia, princípios e especificidade próprios,- 
cuja finalidade é a de assegurar a proteção do ser 
humano, nos planos nacional e internacional, con
comitantemente.

Surge, assim, um sistema global de proteção 
dos direitos humanos, tanto de caráter geral - a 
exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos como de caráter especifico -  a exemplo 
das convenções internacionais de combate à tortu
ra, à discriminação racial e contra as mulheres, à vi
olação dos direitos das crianças -/revolucionando 0
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tratamento da questão rejativa ao tema dos direitos 
humanos, e, a partir desse momento, colocando-se 
o serbumano, de maneira inédita, num dos pilares 
até então reservados aos Estados, alçando-o à cate
goria de sujeitos de direito internacional.

Nesse cenário, o cidadão, antes vinculado à 
sua nação, passa a tornar-se, lenta e gradativamen- 
te, verdadeiro "cidadão do mundo”. 3 .

< Firma-se, então, a concepção contemporânea 
de direitos humanos,fundada no duplo pilar basea
do na universalidade e indivisibilidade desses direitos. 
Universal porque a condição da pessoa há de ser o re
quisito único para a titularidade de direitos, afas
tada qualquer outra condição; e indivisível porque a 
garantia dos direitos civis e políticos é condição para 
a obsèrvância dos direitos sociais, econômicos e cul
turais e vice-versa. Ouando um deles é violado, os 
demais também o são.

E a cidadania passa a ser, segundo a termino
logia de Hannah Arendt, o “direito a ter direitos’’.4

Dentro desse contexto, a Constituição brasi
leira de 1988, rompendo com a ordem jurídica ante
rior, marcada pelo autoritarismo advindo do regime 
militar, que perdurou no Brasil de 1964 a 1985, e no 
propósito de instaurar a democracia no país e de 
institucionalizar os direitos humanos, faz como que 
uma revolução na ordem jurídica nacional, passando 
a ser 0 marco fundamental da abertura do Estado bra
sileiro ao regime democrático e à normatividade in
ternacional de proteção dos direitos humanos. Ao 
contrário do que ocorria no constitucionalismo do 
Império, hoje, em face da Constituição vigente, aque
la doutrina da cidadania ativa e passiva passa a não 
ter mais nenhuma procedência.

Erigindo, logo em seu primeiro artigo, a digni
dade da pessoa humana a princípio fundamental 
(art. 1o, lll), institui, com esse princípio, um novo va
lor, que confere suporte axiológico a todo 0 sistema 
jurídico e que deve ser sempre levado em conta quan-

3 Barros-Platiau, Ana Flávia; Cóis, Ancelmo César Lins de. Direito 
internacional, e globalização. Revista Cidadania e Justiça da 
Associação dos .Magistrados Brasileiros. Ano 4, n. 8, p. 35, i.°  
semestre de 2000.

4 ARENDT, Hannah. Origens do to talitarism o. Tradução de
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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do se trata de interpretar quaisquér das normas cons
tantes do ordenamento nacional.

Além disso, a nova Constituição, seguindo a 
tendência do constitucionalismo contemporâneo, 
dá um grande passo rumo à abertura do sistema ju 
rídico brasileiro ao sistema internacional de prote
ção de direitos.

Ao estatuir, no parágrafo 20 do seu art. 50, que 
"Os direitos e garantias expressos nesta Constitui
ção não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados inter
nacionais em que a República Federativa do Brasil 

. seja parte”, incorpora em seu texto esses direitos 
internacionais, atribuindo-lhes uma natureza espe
cial e diferenciada, qual seja, a natureza de “normas 
constitucionais”, as quais, passam a integrar, por
tanto, 0 elenco dos direitos constitucionalmente 
protegidos.

Dessa forma, tanto os direitos como as garan
tias constantes dos tratados internacionais de que 0 
Brasil seja parte passam, com a ratificação desses 
mesmos instrumentos, a integrar 0 rol dos direitos 
e garantias constítucionalmente protegidos.

3 Educação para c id a d a n ia : resp o nsab ilid ad e 
de todos

Como já mencionado, em face do processo de 
internacionalização dos direitos humanos, iniciado 
com a Declaração Universal de 1948 e reiterado na 
segunda Conferência de Viena, em 1993, cidadãos, 
hoje, são todos aqueles que habitam o âmbito da 
soberania de um Estado e desse Estadotêm assegu
rados, constitucionalmente, direitos fundamentais 
mínimos.

O cidadão torna-se, então, aquele indivíduo a 
quem a Constituição confere direitos e garantias -  
individuais, políticos, sociais, econômicos e cultu
rais - e dá 0 poder de seu efetivo exercício, além dos 
meios processuais eficientes contra a violação de 
seu gozo ou fruição por parte do poder público.

No dizer de Hanna Arendt, cidadania passa a 
ser, em sua nova concepção:

[...] 0 direito a ter direitos, pois a igualdade
em dignidade e direitos dos seres humanos
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não é um dado. É um construído da convivên
cia coletiva, que requer o acesso ap espaço 
público. É este acesso ao espaço público que 
permite a construção de um mundo comum 
através do processo de asserção dos direitos 
humanos (ARENDT, op. cit).

Como já mencionado, a Constituição brasilei
ra de 1988 conjugou de forma expressa os direitos 
humanos, a cidadania e a educação, consagrando a 
universalidade e a indivisibilidade dos direitos hu
manos, 0 que implica dizer que, somente com a co
laboração de todos os partícipes da sociedade e do 
Estado, é que os direitos humanos fundamentais al
cançarão a sua plena efetividade.

E, para tanto, fundamental 0 papel da educa
ção no preparo para 0 exercício da cidadania.

Porque, se cidadania é a expressão de

[...] um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida 
e do governo de seu povo, quem não tem ci
dadania está marginalizado ou excluído da 
vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posiçãode inferioridade dentro do gru
po social (DALLARI, 1998, p. 14).

Como nos ensina Jorge Miranda, da Universi
dade de Lisboa, sem conhecimento, não podemos fa
lar em defesa dos direitos, porque só

quem tem consciência dos seus direitos tem 
consciência das vantagens e dos prejuízos que 
pode usufruir com 0 seu exercício ou com a 
sua efetivação, assim como das desvantagens 
e dos prejuízos que sofre por não os poder 
exercer ou efetivar ou por eles serem violados 
(MIRANDA, 1993, Tomo IV).

Além disso, se a ignorância da lei não escusa 
ninguém, como dispõe 0 artigo 30 da Lei de Introdu
ção ao Código Civil Brasileiro, é preciso que os deten
tores desse conhecimento 0 compartilhem com os 
demais cidadãos que nada ou pouco sabem a esse
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respeito, porque é a partir do conhecimento dessas 
informações que surgirá 0 interesse das pessoas em 
aprofundar-se nas questões da cidadania, pois^sem 
isso, poucas oportunidades terão os indivíduos para 
deixar de viver na caverna, onde prevalece a escuri
dão da ignorância, e ir em busca de luz e dos direitos 
humanos.5

Esse desconhecimento, inclusive, é um dos 
fatores que geram nos cidadãos a descrença na or- 

■■ dem jurídica, fazendo com que pensem ser possível 
fazer o que bem desejam e, até mesmo, “fazer ju sti
ça com as próprias mãos", fomentando a violência 
urbana. • -

E todos nós sabemos que a cidadania não sur
ge do nada, como um toque de mágica, nem tam 
pouco a simples conquista legal de alguns direitos 
significa a realização desses direitos. É necessário 
que o cidadão partícipe, seja ativo, faça valer 05 seus 
direitos, porque a cidadania é algo que não se apren
de com os livros, mas com a convivência na vida so
cial e pública. É no convívio do dia-a-dia que exerci
tamos a nossa cidadania, através das relações que 
estabelecemos com os outros, com a coisa pública e 
0 próprio meio ambiente. A cidadania deve ser per
passada por temáticas como a solidariedade; a de
mocracia, os direitos humanos, a ecologia, a ética. 

Como disse Herbert de Souza (Betínho):

Tudó o que acontece no mundo, seja no meu 
país, na minha cidade ou no meu bairro, acon
tece comigo. Então eu preciso participar das 
decisões que interferem na minha vida. Um 
cidadãocom umsentimentoéticoforteecons- 
ciência da cidadania não deixa passar nada, 
não abre mão desse poder de participação.

Vestir a camisa de cidadão, então, é ter cons
ciência dos direitos e deveres constítucionalmente 
estabelecidos e participar ativamente de todas as 
questões que envolvem 0 âmbito de sua comunida
de, de seu bairro, de sua cidade, de seu estado e de

5 BÜSCHEL, 2006, p.129.
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seu país, não deixando passar nada, não se calando 
diante do maisforte nem subjugando o mais fraco.6

A democracia que-o Estado Democrático de 
Direito realiza, no dizer de José Afonso da Silva,

.[...] há de ser um processo de convivência so
cial numa sociedade livre, justa e solidária (art. 
3o, I), ém que o poder emana dopovo, e deve 
serexercido em proveito do povo, diretamente 
ou por seus representantes eleitos (art. i° ,  pa
rágrafo único); participativa, porque envolve a 
participação crescente do povo no processo 
decisório e na formação dos atos de governo; 
pluralista, porque respeita a pluralidade de idéi
as, culturas e etnias e pressupõe assim o diálo
go entre opiniões e pensamentos divergentes 
e a possibilidade deconvivência deformas de 
organização e interesses diferentes da socie
dade [...] (SILVA, 2005, p. 119}.

Ou seja, üma das idéias mestras do vigente 
modelo de Estado Democrático de Direito é a incor
poração da população na tomada de decisões, como 
uma forma de implementação de justiça material.

Em outras palavras, no Estado moderno, o exer
cício pleno e consciente da cidadania, seja pelo voto, 
pelas diversas outras maneiras previstas ou não pela 
legislação, é essência para a vida política do país, re
presentando a forma mais saudável e construtiva de 
definição de políticas públicas, aquela que pressupõe 
alguma espécie de participação popular, sendo essen
cial a educação para a cidadania, numa sociedade que 
se democratiza.

4 O projeto “Agentes da Cidadania”
O curso Agentes da Cidadania é um projeto 

idealizado pelo Movimento do Ministério Público

6Cf. RODRIGUESj DE SOUZA, 1ÍJ94. Para Charles Antonio Kieling, "a 
cidadania e.conseqüentemente, 0 bem comum só existem quan
do o Estado, 0 mantenedor da organização social, preserva a so
brevivência, sem distinção, desde 0 mais vulnerável ser até 0 mais 
apto, regulamentando as ações. A cidadania exige a perfeita 
sintonia entre os Poderes e o Povo, entre as diferentes classes e 
faixas etárias e entre as diferentes etnias. E do conjunto maior 
sairá a vitória da Democracia” (KIELING, 2001, p. 100).

Democrático -  MPD e organizado em parceria com a 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Com origem no Termo de Cooperação Técnica 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermé
dio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
e o Movimento do Ministério Público Democrático, 
assinado em outubro de 2006, 0 projeto tem como 
principal escopo difundir, entre a população de bai
xa renda, noções básicas de Direito, tendo por refe
rência a Constituição brasileira e sua aplicação nas 
diversas áreas, por meio de aulas e palestras a serem 
ministradas nos diversos Centros de Integração da 
Cidadania - CIC existentes no estado de São Paulo.

Uma combinação perfeita que une interven
ção social em equipamentos públicos permanentes, 
estrategicamente localizados em regiões distantes 
e carentes.

De um lado, os CICs - Centros de Integração 
da Cidadania-, frutos de um projeto coletivo detrans- 
formações no modelo de atuação das instituições do 
sistema de Justiça, no sentido de favorecer o exercí
cio democrático da cidadania, que visam à aproxi
mação das instituições e profissionais de segurança 
e justiça da população da periferia de São Paulo e 
buscam, principalmente, a mudança qualitativa na 
relação entre os cidadãos e o Estado, tendo como 
ponto central 0 deslocamento de uma atuação re
pressiva, que historicamente marcava a ação do Es
tado nas áreas de exclusão social, para uma ênfase 
na solução pacífica dos conflitos cotidianos e na pro
moção dos direitos humanos. E, do outro, o MPD - 
Movimento do Ministério Público Democrático -, uma 
organização não-governamental brasileira - que con
grega membros do Ministério Público da União e 
dos Estados e tem como compromisso 0 respeito 
absoluto e incondicional aos vaíores político-jurí- 
dicõs próprios de um Estado Democrático de Direito, 
a busca pela promoção dos direitos humanos, bem 
como a aproximação dos seus integrantes com a 
sociedade, e, como uma das suas maiores vocações, 
a educação para a cidadania.

O primeiro curso -  projeto piloto - teve início 
em dezembro de 2006 e contou com a participação 
de 19 alunos selecionados entre as lideranças comu
nitárias da região. Foi realizado no CIC da Parada de 
Taipas, noJaraguá - consistindo em cinco aulas, com
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os temas: Constituição Federal, 0 Estatuto do Idoso,, 
Direito Penal e Civil e Infância e Juventude e Direitos 
das Pessoas com Deficiência, com duração de três 
horas cada uma, sempre aos sábados. Ao final das 
aulas, cada participante recebeu um certificado e um 
material de apoio, contendo, entre outros textos, um 
exemplar da Constituição Federal e um resumo das 
aulas dadas.

Repensado e aprimorado, em agosto de 2007 
foi realizado 0 segunda curso “Agentes da Cidada
nia”, que contou com a participação de 23 alunos 
selecionados entre lideranças comunitárias da re
gião, desta vez no CIC Norte-Jaçanã. Com ampliação 
da carga horária, este curso consistiu em dez aulas, 
com duração de três horas cada uma, sempre aos 
sábados, com os temas Constituição Federal, Direi
tos Hum anos/Fundam entais, Direitos Hum anos/ 
Fundamentais - Aspectos Penais, Direitos Sociais-Tra- 
balhistas e Direitos Políticos, Direito do Consumidor, 
Direito do Meio Ambiente, incluindo Meio Ambien
te do Trabalho, Direito do Trabalho e Previdência 
Social, da Política Urbana e Rural, da Ordem Social, 
Família, Sucessões, Infância e Juventude, Grupos 
Especiais -  Idoso e Pessoa Portadora de Deficiência. 
Durante as aulas, os participantes-receberam mate
rial de apoio, contendo, entre outros textos, cordéis 
sobre os temas “O Direito à Saúde”, “O Ministério 
Público”, “O que são Direitos Humanos”, elaborados 
pela integrante do Movimento do Ministério Público 
Democrático Inês do Amaral Büscheí, além de um 
exemplar da Constituição Federal, e, ão final das 
aulas, cada participante recebeu um certificado.

Pensando na expansão e no aprimoramento 
do projeto, com o objetivo da ação desenvolvida se 
tornar exemplar e multiplicadora, este segundo cur
so contou também com a participação da sociójoga 
e professora Camila Giorgetti, que deu início à reali
zação de uma pesquisa, como instrumento para 
mensuração das ações realizadas, e uma profunda 
avaliação das estruturas do projeto.

Com 0 principal objetivo de criar indicadores 
de qualidade e eficiência do projeto "Agentes da Ci
dadania”, a pesquisa buscou medir 0 impacto das 
ações implementadas e teve como objetivos especí
ficos registrar a experiência do projeto segundo 0 

’ olhar dos voluntários do Movimento do Ministério

Público Democrático, eiaboraro perfil dos participan
tes, medir a absorção dos conteúdos ministrados, 
bem como o impacto do projeto no território e na 
vida dos participantes. -

Por meio da aplicação de 50 questionários 
estruturados em torno do perfil dos participantes, 
da absorção dos conteúdos ministrados, do impacto 
do projeto no território e do impacto do projeto na 
vida dos participantes, com estimativa de quatro 
questões por eixo, perfazendo um total de 16 per
guntas fechadas sem múltiplas escolhas, 0 universo 
amostrai foi definido em função da participação no 
projeto, não influenciando a composição da amos
tra outros critérios como sexo, idade e escolaridade, 
levando qualquer morador inscrito no projeto a po
der responder às perguntas dos entrevistadores.

Realizado 0 pré-teste, foi feita a aplicação defi
nitiva dos questionários, e, concomitántemente, foram 
realizadas cinco entrevistas diretivas com professores 
voluntários do Movimento do Ministério Público De
mocrático, nas quais o entrevistador utilizou como 
instrumental um roteiro de perguntas abertas e um 
-gravador.

Além disso, a pesquisa previu a organização 
d e grupos focais comtodososmembrosdoM PDque 
participaram da ação, para a discussão de temas su
geridos pelo pesquisador coordenador da atividade.

Os dados coletados revelaram:
1) que 50% dos entrevistados afirmaram já  te

rem encaminhado ou resolvido um problema de ordem 
familiar, enquanto os demais 50 % não encaminharam 
por falta de oportunidade ou outros motivos;

2) que apenas 19 % conseguiram encaminhar 
ou resolver um problema ambiental, enquanto 81% 
afirmaram não ter tido ainda a oportunidade de pen
sar nessas questões e encontrar um encaminhamento 
adequado;

3) que 43% dos entrevistados conseguiram re
solver a igum problema envolvendo um bem de con- 
sumo, enquanto 57%  afirmaram não ter realizado 
nenhuma ação nesse sentido;

4) que 4 0 %  dos entrevistados informaram já 
terem encaminhado ou resolvido algum problema 
trabalhista, enquanto 6 0 %  informaram não terem 
tido oportunidade para pensar nisso e acionar o or
ganismo competente;



5) que apenas: 13 %  dos entrevistados conse
guiram ajudar ou esclarécer dúvidas de algum co
nhecido que se encontra na prisão, enquanto 87% 
informaram nãoteremtidooportunidade para isso;

6) que 4 0 %  dos entrevistados consideraram 
difíceis os procedimentos adotados para atingir seus- 
objetivos, enquanto 2 0 %  consideraram muito difí
ceis, e os demais 4 0 %  consideraram fáceis.

7) que, para a grande maioria, cidadania tem 
a ver com solidariedade, por isso 81%  dos entrevis
tados acreditam que ser cidadão é ter conhecimen
to dos direitos e ajudar 0 próximo, enquanto 13 % . 
acreditam que isso implica votar e ajudar 0 próximo 
e, para 6 % , em saber conviver e ajudar 0 próximo. 
Outras definições apresentadas no questionário re
lacionando cidadania à posse de documentos, ao 
trabalho, às condições financeiras, e outros foram 
rejeitadas.

8) que, ao final do curso, 10 0 %  dos entrevista
dos afirmaram se sentir mais cidadãos, por motivos 
diversos:

-“Eu achava que sabia tudo, mas, na verdade, 
não sabia nada. Sabia quê tinha direitos, mas não 
tantos.”

-“Tenho mais facilidade para me comunicar, 
para dizer 0 que penso sem medo....”

-“Sei a quem recorrer... E no mínimo agora te
nho a informação correta.!'. Informação é tudo!"

-“Passei a conhecer meus direitos e deveres."
_-“Aprendi muita coisa importante e poderei 

ajudar os outros..."
-“Porque agora posso transmitir conhecimen

to para outras pessoas.”
-“O curso esclareceu muitas dúvidas que eu 

tinha sobre leis e o que fazer com elas...”
- “Meu maior orgulho é ter em mãos a Consti

tuição Federal!” -
-"Vai me ajudar com certeza no trabalho vo

luntário que eu faço...”
-"Foi muito esclarecedor e conhecí pessoas 

preocupadas com a comunidade."
Donde pudemos concluir que muitas pessoas 

sequer conseguem compreender a palavra “cidada
nia”. Elas sabem que têm direitos, que fazem parte 
do país, mas não sabem o que seria ser cidadão. Con
cluímos também que precisamos melhorar a forma
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de divulgação do curso e, principaimente, a forma 
de envolvimento das pessoas; que há certa resistên
cia da.população em ocupar os espaços do CIC, em 
razão do distanciamento existente entre 0 Estado e 
os cidadãos e a descrença geral nos poderes públicos; 
e que existe uma rápida identificação dos direitos em 
face dos interesses individuais, mas há muita dificul
dade na identificação de direitos de interesse difuso 
e coletivo.

Com base nesse precioso diagnóstico, 0 proje
to Agentes da Cidadania foi novamente aprimorado.

Buscando um maior envolvimento e a identi
ficação dos problemas da região, foram realizadas 
visitas prévias com os poderes públicos locais — Mi
nistério Público, Judiciário e Poder Executivo — e a 
comunidade, a fim de podermos identificar quais as 
principais demandas do novo curso. Assim, foi in
troduzida uma aula preparatória, tendo por finali
dade a apresentação do Movimento do Ministério 
Público Democrático, a informação sobre os temas 
das aulas a serem ministradas e a apresentação da 
Constituição Federal, com a entrega para cada parti
cipante de um exemplar, e conversa sobre cidadania. 
Além da aula preparatória, foram incluídas na grade 
curricular aulas sobre Conselhos Sociais, Formação 
de ONGs e sobre os personagens da Justiça - Ministé
rio Público, Defensoria Pública, Advogados e Magis
tratura, e estrutura das leis.

Reestruturado, desta vez 0 curso não foi ape
nas e tão-somente ampliado, como teve 0 tema de 
suas aulas focado para atender às necessidades lo
cais, 0 que redundou num maior interesse da comu
nidade, que se aproximou e se sentiu ainda mais 
prestigiada.

Foi, então, dado início à terceira edição do cur
so, em abril de 2008, no CIC Francisco Morato, desta 
vez contando com a participação de 45 alunos sele
cionados entre lideranças comunitárias da região e. 
com carga horária ampliada para 14 aulas, com du
ração de três horas cada uma, sempre aos sábados, 
com os temas Constituição Federal; Direitos Huma- 
nos/Fundamentais; Direitos Políticos; Direitos Hu- 
manos/Fundamentais - Aspectos Penais; Direito do 
Consum idor/Ordem  Econômica; Direito ao Meio 
Ambiente e Meio Ambiente do Trabalho; Política 
Urbana e Rural; Ordem Social e Direito Trabalhista;

(I 98), jan./jun. 2008 _______________ Laboratório / Laboratory 313

Direito Civil/da Família; Sucessões; Contratos: Pres
tação de Serviço e Locação; Seguro Obrigatório; Gru
pos Especialmente Protegidos: Idosose Pessoas com 
Deficiência; Infância e Juventude; Previdência e As
sistência Social e Direito à'Educação; Conselhos So
ciais e Formação de ONGs- Aspectos Práticos, com 
distribuição de material de apoio a todos os partici
pantes. ■

Ao final, há previsão para realização de uma 
festa de encerramento, com entrega de certificado 
aos participantes, e aplicação dós questionários da 
pesquisa, bem comoelaboraçãode uma apostila que 
será distribuída aos formandos, a fim de auxiliá-los 
no dia-a-dia com o aprendizado do curso. : j  :

E, certamente, esse registro e quantificação 
das atividades do projeto Agentes da Cidadania se
rão os meios imprescindíveis para atribuir continui
dade e maior visibilidade ao projeto, propiciando seu 
aprimoramento contínuo.

S A questão da linguagem e o respeito à cultura 
local como grandes desafios

Se quisermos que a educação para a cidadania 
faça de cada pessoa um agente de transformação, 
precisamos refletir constante e profundamente sobre 
o método pedagógico a ser aplicado. .

Para tanto, conhecer a cultura local, bem como 
as dificuldades peculiares de cada região, certamente 
éo primeiro passo.

Mas, mais que isso, se reaimente quisermos 
que as pessoas consigam ler 0 mundo, e que.dele 
participem ativamente, precisamos encontrar um 
método pedagógico adequado.

,0 ensino inovador é a base de uma ação 
dialógica que se pautará em: colaboração, união, 
organização, síntese cultural.7 E, para tanto, não po
demos partir da crença na ignorância do educando.

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a 
si mesmo, os homens se educam entre si, mediati- 
zados pelo mundo.

Não há 'educadores puros', como pensou Pau
lo Freire. 'Nem educandos’. De um lado e do outro 
do trabalho em que se ensina-e-aprende, há sempre

'FREIRE, 2005, p. 165 ess.

educadores-educandos e educandos-educadores. De 
lado a lado se ensina. De ladõ a lado se aprende”.8 

Nesse sentido, Foucault elucida:

[...] o que os intelectuais descobriram desde 0 
avanço recente é que as massas não têm ne
cessidade deles para saberfelas sabem per- 
feitamente, claramenté, muito melhor do que 
eles; e elas 0 dizem muito bem. Mas existe um 
sistema de poder que barra, proibe, invalida 
este discurso e este saber. Poder que não está 
somente nas instâncias superiores da censu
ra, mas que penetra muito profundamente, 
muito sutilmente em toda a rede da socieda
de. Eles próprios, os intelectuais, fazem parte 
deste sistema de poder, a idéia de que eles 
são os agentes da "consciência" e do discurso, 
ela própria, faz parte deste sistema. O papel 
do intelectual não é mais colocar “um pouco 

• na frente ou um pouco de lado” para dizer a 
verdade muda de todos; é antes lutar contra 
asform asde poderondeeleéao mesmo tem 
po 0 objeto e o instrumento: na ordem do “sa
ber”, da “verdade”, da “consciência”, do “dis
curso”. É nisto que a teoria não expressará, não 
traduzirá, não aplicará uma prática, eia é uma 
prática. (FOUCAULT, 1974, p. T41).

Por isso uma pedagogia inovadora não pode 
ser concebida pelos intelectuais para os populares. 
Tem que ser construída em conjunto, “[...] pedago
gia do oprimido: aquela que tem de ser forjada com 
eíe-e não para ele, enquanto homens ou povos, na 
luta incessante de recuperaçãode sua humanidade”.9 
“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua própria produ
ção ou a sua construção.”10 *

“O fator essencial para esse progresso é a ci
dadania, definida como competência humana de 
fazer-se sujeito, para história própria e coletivamen
te organizada.”11

8 BRANDÃO, 1981, p.22.
s FREIRE, o p .c it, p. 32.
10 FREIRE, 2000, p. 52.
” DEMO, 1995, p. 01.
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Todos nós sabemos que há um grande descom
passo entre o ensino do Direito, o Direito existente e 
a própria sociedade onde se produz esse Direito ensi
nado, ou não ensinado, razão pela qual novamente 
o primeiro passo recai sobre a desconstrução da cren
ça na ignorância da comunidade: ,

“Ninguém sabe tudo, assim como ninguém 
ignora tudo. O saber começa com a consciência do 
saber pouco (enquanto alguém atua). É sabendo que 
sabe pouco que uma. pessoa se prepara para saber 
mais."'2

Ressalte-se que a educação é apenas uma par
te do processo (total) de exclusão social.

"A partir da década de sessenta, os estudos 
sociológicos foram revelando que a massificação da 
educação não alterava significativamente os padrões 
de desigualdade social''.13

Por outro lado, se a educação serve para o de
senvolvimento da experiência democrática num país 
sem tradição democrática como o Brasil;temos que 
“o problema para nós prossegue, transcende a 
erradicação do analfabetismo e se situa na necessi
dade de erradicarmos também a nossa ‘inexperiên
cia democrática1, através de uma educação para a 
democracia, numa sociedade que se democratiza”.14

Somente nesse contexto, a educação será uma 
educação para a cidadania.

Mas não é só.
Se, buscamos compartilhar o saber jurídico 

com a população por intermédio da realização de 
palestras, não podemos nos limitar, para comparti
lhar, àquilo que falamos. Devemos nos preocupar, 
principaimente, com aquilo que os outros entendem.

E, para tanto, nos deparamos com o nosso 
grande e principal desafio, que é a linguagem para 
comunicar.

’2 FREIRE, 1975, p. 47. “Se você estuda Ciências Sociais na universida
de, segundo certa abordagem, aprende que a realidade é uma 
coisa, uma pesquisa, ou um modelo estatístico. Outra coisa, po
rém, é aprender sentindo a realidade como algo de concreto. 
Para aprender esse sentimento concreto, nada melhor do que 
ter trabalhadores como seus professores. Eles vivem a experi
ência das coisas que devemos estudar" (FREIRE, Paulo; SHOR, 
Ira. Medo e Ousadia, p.42).
SANTOS, 1997, p. 212.

'4 FREIRE, 2001, p. 87.

Num país que não é apenas um dos últimos 
países do mundo em distribuição de renda, mas um 
quase campeão mundial de injustiça, no qual a dis
tância entre os mais ricos e os mais pobres é quase a 
maior do mundo; onde permanecem as marcas 
registradasdaCasaGrande&Senzala, pontuadas pela 
atualíssima obra clássica de nossa história, título do 
livro de Gilberto Freyre, e que se aplicam também à 
linguagem e compreensão, certamente vencer a an- 
ticomunicação deve ser uma preocupação.

Linguagens diferentes, compreensões distin
tas de uma fala ou de um texto; precisamos estar 
sensíveis a isso no nosso dia-a-'dia, se realmente qui
sermos partilhar 0 conhecimento.do Direito com 
aqueles que precisam dele.

Se sabemos que a escolaridade insuficiente 
é uma das grandes barreiras da linguagem, no nos
so caso isso ainda é mais grave, porque ela não é a 
única.

Do lado exatamente oposto da exclusão por 
baixa escolaridade, que representa uma exclusão 

' passiva, porque a pessoa é excluída por não conhe
cer 0 sentido das palavras, encontramos 0 intelectu- 
alês, que é a inclusão somente de quem possui uma 
alta escolaridade, a configurar uma exclusão ativa, 
uma vez que quem a usa, a menos que esteja falan
do com seus pares, exclui milhões de outros que não 
pertencem ao seleto grupo de quem sabe uma lin
guagem de poucos.

E, como variante especializada da família do in- 
telectualês, encontramos 0 juridiquês, uma barreira 
ainda mais restrita que aquela, porque atinge a to
dos que não são do ramo.

Tudo isso a nos conduzir para 0 reino da anti- 
comunicação.

Como nos ensina Vito Giannotti:

Para convencer e ensinar é preciso mostrar os 
fatos, suas ligações, suas implicações. Enfim, 
dialogar com as pessoas. Ouvir, pensar junto, 
apresentar idéias. Trocar idéias. Todos esses 
momentos de um processo pedagógico exi
gem um requisito básico: falar e ser entendi
do. Ou melhor, falar para ser entendido. Para 
isso, a condição primeira e absoluta é usar 
uma linguagem que permita, aos que ouvem, 
ou iêem, entender.

Laboratório

De nada adianta falar, discursar, se empolgar, 
ficar bravo, numa conversa que ninguém acom
panha. Tem de falar ou escrever de maneira a 
ser entendido pelo público que se quer atingir. 
O objetivo n lo  é se satisfazer com sua própria 
fala, ou com seu próprio texto. É satisfazer a 
fome de conhecimento, de informação, de da
dos, de projeto, quem sabe, de milhares de ou- 
vintes, ou leitores. Ou, mais ainda, vencer 0 
desinteresse, a inapetência, a.indiferença de 
milhões de vítimas da hegemonia conservado
ra e levá-los à ação (GIANNOTTI, 2004, p. 146),

Sendo a comunicação que exclui aqueia que 
não arrasta para a luta e nãotransforma, necessário 
zelarmos pela eficiente comunicação, rumo à demo
cratização da sociedade.

Conclusão '
A cidadania é um processo em constante 

construção e é sempre uma conquista do povo, in
timamente relacionada à “capacidade política” dos 
cidadãos e à qualidade participativa desenvolvida.

Caracterizada como um conjunto de direitos • 
que dá à pessoa a possibilidade de participar ativa
mente da vida e do governo do seu povo, quem não 
tem cidadania está marginalizado ou excluído da 
vida social e da tomada de decisões, ficando numa 
posição de inferioridade dentro do grupo social.

E todos nós sabemos que a cidadania não sur
ge do nada, como um toque de mágica, nem tam
pouco a simples conquista legal de alguns direitos 
significa a realização desses direitos. É necessário 
que 0 cidadão participe, seja ativo,faça valer os seus 
direitos, porque a cidadania é aigo que não se apren
de com os livros, mas com a convivência, na vida 
social e pública. É no convívio do dia-a-dia que exer
citamos a nossa cidadania, através das relações que 
estabelecemos com os outros, com a coisa pública e 0 
próprio meio ambiente. Acidadania deve ser perpas
sada portemáticas como a soitdariedade, a democra
cia, os direitos humanos, a ecologia,, a ética.

Construir cidadania é também construir no
vas reiações e consciências, e educar para a cidada
nia é buscar fazer de cada pessoa um agente de 
transformação.
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Ao estatuir no seu artigo 205 que “a educa
ção, direito de todos e dever do Estado e da famíiia, 
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pes
soa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para otrabaiho”, a Constituição brasileira 
de 1988 conjugou de forma exprfessa os direitos hu
manos, a cidadania e a educação, como querendo 
significar que não há direitos humanos sem 0 exercí
cio pleno da cidadania e que não há cidadania sem 
urna adequada educação para o seu exercício, de 
forma que, somente com a interação desses três fa
tores -  direitos humanos, cidadania e educação - ,  é 
que se poderá falar em um Estado Democrático de 
Direito assegurad.or do exercício dos direitos e li
berdades fundamentais decorrentes da condição de 
ser humano.

E, aoconsagrar a universalidadee a indivisibili
dade dos direitos humanos, a Constituição de 1988 
entrega ao Estado e ao cidadão -  de forma implícita 
a tarefa de educar (dever) e ser educado (direito) em 
direitos humanos e cidadania, o que significa dizer que, 
somente com a colaboração de todos os partícipes da 
sociedade e do Estado, é que os direitos humanos fun
damentais alcançarão a sua piena efetividade.

Assim, na busca por uma sociedade mais justa 
e menos desiguai, nós, pensadores e operadores do 
Direito; precisamos socializar 0 patrimônio do co
nhecimento acumulado, 0 saber,sobre os meios de 
obter 0 conhecimento e as formas de convivência 
social, voltados para a educação, para a convivência 
social e a cidadania, para a tomada de consciência e 
o exercício dos direitos e deveres do cidadão.

Num país que não é apenas um dos últimos 
países do mundo em distribuição de renda, mas um 
quase campeão mundial de injustiça, no qua! a dis
tância entre os mais ricos e os mais pobres é quase a 
maior do mundo, certamente vencer a anticomuni- 
cação deve ser uma preocupação.

Também refletir constante e profundamente 
sobre o método pedagógico a ser aplicado, respeitar 
a cultura local e conhecer as dificuldades peculiares 
década região são importantes, se realmente quiser
mos que a educação para a cidadania faça de cada 
pessoa um agente de transformação, rumoà demo
cratização da sociedade.
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Afinal, entender a importância política do re
gime democrático na construção, de um país mais 
justo e igualitário e estar próximo da sociedade para 
entender seus verdadeiros anseios.e suas reais ne
cessidades fazem parte das atribuições de todos nós.

YARYD. A. T. Education towards citizenship and the 
experience of Movimento do Ministério Público De- r  
mocrático. Revista Justitia (São Paulo), v. 198, p. 303- 
317/ja n /ju n . 2008.

• ABSTRÃCT: We atl know that in order to create a 
Citizen it is necessary to províde hím w ith 
information and- at least an-introduction to the 
different knowledge fields, since the lack of 
inform ation reinforces de social differences, 
stim u lates in ju stice  and can lead to a true 
segregation, In Brazil,those who don’t haveaccess 
to -sc h o o i, to inform atio n and t-o cu ltural 
expressions arè precisely the ones set aside, 
excluded from the social context and who just are 
not able to reach the doorsteps of Justice. The 
Brazilian 1988 Constitution stated in its article 20$ 
that “education, a right gua ranteed to every Citizen 
and a jo int responsibility of the State and the 
family, should be promoted and encouraged with 
society's co llab o ratio n, a im in g  at the fu il 
development of each person as a Citizen and the 
qualification for the employment". Thus clearly 
assembling together human rights, citizenship and 
education and im plying that there can be no 
human rights without a fuil citizenship, and that 
there can be no fuil citizenship without a proper 
education, in a way that only when these three 
factors co-exist (human rights, citizenship and 
education), one can speak of a true Democratic 
State of Law wich assures the basic rights and 
liberties inherenttothe human condition. And,the 
m om ent it consecrated the u n iversa lity  and 
in d iv is ib ility  of hum an rights, the 1988 
Constitution gave to the State and to peopie-even 

■ if in an impiicít way -  the task to educate (duty) 
and to be educated (right) aiso in the subjects 
regarding basic human rights and citizenship. That

means that only with the collaboration of all the 
society and State members can the basic human 
rights come to their true effectiveness. Precisely 
by acknowíedging that the acquisition of a fuil 
citizenship requires individual formation, so that 
one knows ones rights and how to enforce them, 
Movimento do M inistério Público Democrático 
(MPD) has among its main priorities education 
towards citizenship. Thus aiming at providingthe 
population with eíements that will h.èip them 
claim  for th e ir rights. Established as a civ il 
organization without economicalpurposes, MPD 
considers it associates as its most valuabie asset 
They are law operators and thinkers, gathered 
together by common ideais and that seekto make 
the Public Prosecutods Office more independent, 
more compromised with the social causes and 
more democratic. Furthermore.they wantto make 
Justice more democratic and opened and strive to 
build the true Democratic State of Law.

« KEYW QRDS: C itize n sh ip . Hum an rights. 
Dem ocracy. Active p artic ip atio n. Language 
challenge. Education.
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° RESUMO: O presente artigo se propõe precipuamen- 
te a traçar o histórico do surgimento e do início da 
construção da Promotoria Comunitária no Júri de 
Santo Amaro1, relatando, deforma mais detalhada, 
as primeiras ações desenvolvidas e os resultados 
alcançados. Ainda que não de forma exaustiva, 
apontará a situação atual de seu desenvolvimento, 
frente aos diversos obstáculos e dificuldades encon
trados no decorrerdotempo. Finalmente, deforma *

' Os autores são Promotores de Justiça em São Paulo, do III 
Tribunal do Júri da Capital -  Santo Amaro.

’A experiência inicial da Promotoria Comunitária no Júri de San
to Amaro foi apresentada no III Congresso do .Viinistério Públi
co do Estado de São Paulo, realizado de 24 a 27/08/2005, cujo 
texto consta de seus anais, tendo sido publicado, pela primei
ra vez, na revista "APMP Reflexão", edição 10, ano (.
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breve, apresentará algumas perspectivas para a 
permanência e a expansão de sua atuação porque,: 
antes de tudo, acredita-se que a Promotoria Co
munitária podetrazercontribuiçãosignificativa na 
redução da violência e da criminalidade em nossa 
nação.

o PALAVRAS-CHAVE: Promotoria Comunitária. Promo- 
toria do Júri. Comunidade. Órgãos públicos. Prevenção. 
Violência. Criminalidade. Homicídios. Operação Bares. 
Tribunal Popular. Rede de serviços.

Introdução
A partir de um profundo incômodo estabele

cido entre os integrantes da Promotoria de Justiça 
do Júri de Santo Amaro, decorrente do fato de que a 
imensa maioria dos crimes de homicídios, cerca de 
75%, era arquivada em razão de autoria desconheci
da, uma questão passou a ser formulada: até que 
ponto 0 trabalho tradicional de um promotor de Jus
tiça do Júri contribui-para diminuição da violência e 
da criminalidade?

A análise dos dados inicialmente coletados da 
própria Promotoria do Júri, conforme será menciona
do no item “Histórico”, abaixo, permitiu constatar que 
a forma tradicional de trabalho de um promotor, 
embora importantee necessária, pouco resultadoefe- 
tivooferecia para a repressãocriminalem sua dimen
são coletiva e pouco contribuía para a amenização 
do problema da violência suportada pelas comuni
dades da nossa região.

Essa constatação obrigou a Promotoria do Júri 
a alterar o foco de sua atuação, buscando investir 
seus esforços também na prevenção dos crimes de 
homicídio, e não mais somente em sua repressão.
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Dessa mudança de foco para o trabalho em 
conjunto e em cooperação com os demais órgãos do 
sistema de segurança pública (em especial, Polícia Civil 
e Polícia Militar) e com a comunidade civil organizada 
da região foi um passo igualmente obrigatório, na me
dida em que as habilidades e a forma de atuação tra
dicionais não ofereciam respostas adequadas ao 
novo desafio que estava' sendo colocado.

Esse processo instalado na Promotoria do Júri, 
a partir de constatações empíricas, de uma nova for
ma de atuar, baseado na aproximação de seus pro
motores com a comunidade e também com outros 
órgãos públicos, bem como na realização de ações 
preventivas, deu origem ao que passamos a deno
minar de Promotoria Comunitária.

As primeiras ações da Promotoria Comunitária 
apresentaram resultados promissores e, em pouco 
tempo de atividade {2004 - 2006}, esse projeto rece
beu grande reconhecimento social e institucional.

Após esse período inicial de grande produtivida
de e resultados importantes, a Promotoria Comunitária- 
do Júri de Santo Amaro enfrentou diversos percalços, 
decorrentes de mudanças estruturais e humanas 
(2007) próprias da dinâmica de toda instituição e 
que exigiram esforço extra de seus integrantes para 
dar continuidade a esse projeto, conforme veremos 
no tópico "Situação atual”, abaixo.

Apesar de tais dificuldades, os seus atuais in
tegrantes têm buscado mecanismos para superação 
dos obstáculos ainda existentes, com a propositura 
de novas ações, que já começam a ser implementa
das (2008), pois acreditam, em razão da experiência 
vivida e dos resultados concretos obtidos, que a Pro
motoria Comunitária contribui para a redução da 
violência e da criminalidade, além de proporcionar 
uma evolução positiva na atuaçãotradicional da Pro
motoria de Justiça, com 0 desenvolvimento do tra
balho em equipe dos promotores e da integração e 
compromisso dos funcionários e estagiários na mis
são da promotoria.

1 H istórico

1.1 A presentação do problem a: quando tudo 
começou - 2004

Instalada2 no Foro Regional de Santo Amaro, 
na av. Adolfo Pinheiro, 1992, 70 andar, São Paulo, a

! Até abril de 2007.

Promotoria de Justiça do l.lí Tribunal do Júri da Capi
tal era integrada por oito promotores de Justiça e 
contava com cinco funcionários e quatro estagiários, 
com atribuição para atuar na persecução penal dos 
crimes dolosos contra a vida ocorridos na zona sul 
da capital do estado de São Paulo

Sua área de atribuição abrangia nove distritos 
policiais da região sul de São Paulo, pertencentes à 6a 
Delegacia Seccional dè Polícia, a saber: 11o DP -  Sto. 
Amaro, 47o DP - Ca pão Redondo, 48o DP - Cidade Dutra, 
25o DP - Parelheiros, 85o DP - Jardim Mirna, 92o DP - 
Parque Santo Antonio, 100o DP - Jardim Herculano, 
101o DP - Jardim das Embuias, 102o DP - Socorro.

Tal região era tida por seus moradores como 
uma verdadeira “cidade de Santo Amaro”, abarcan
do bairros como Jardim Ângela, Capão Redondo, 
Crajaú, Parelheiros e Engenheiro Marsilac, este na 
divisa com o litorâneo município de Itanhaém - onde 
inclusive está localizada uma grande área indígena 
da Nação Guarani, com as aldeias Krukutu e Morro 
da Saudade, dentre outras.

Na região estava fixada uma população de 
aproximadamente dois milhões de pessoas, com 
densidade demográfica de 66,00 habitantes por km2, 
cobrindo uma área física de aproximadamente 618,0 
km2, dividida em cinco subprefeituras: M’Boi Mirim, 
Parelheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Capela 
do Socorro.

O quadro abaixo, elaborado com dados forne
cidos pela Prefeitura do Município de São Paulo, des
crevia claramente a população e a área que abrangia, 
à época, cada subprefeitura, cujas circunscrições es
tavam afetas ao Terceiro Tribunal do Júri.

S u b p r e f e i t u r a  P o p u la ç ã o  to ta l  Á re a  (k m 2)

(h a b .) '
M'Boi M ir im  4 8 4 .9 6 6  62,1

P a re lh e iro s  i l . 2 4 0  3 5 3 ,5

C a m p o  L im p o  5 0 5 .9 6 9  3 2 ,7

S a n to À m a r o  2 1 8 .5 5 8  3 7 ,5

C a p e la  d o  S o c o r ro  C 63.922 132.2

A te n d im e n to  pelo  TU T r ib u n a l d o  J ú r i  f .78 4 .6 5 5  618 ,0

Ouadro i -  Ouadro populacional 
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo

Por ser uma região carente de infra-estrutura, 
Santo Amaro sempre ostentou índices alarmantes
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de criminalidade eviolência urbana, merecendo des
taque o fato de que os homicídios, deforma isolada, 
chegaram a suplantar todas as demais causas de . 
morte.

De acordo com o quadro abaixo, construído 
com os dados fornecidos pela Secretaria Municipai 
de Saúde da Cidade de São Paulo, constatava-se que 
os pólos em que os delitos de homicídio ocorriam 
estavam situados nos pontos extremos da região de 
Santo Amaro.

S u b p r e f e i t u r a  H o m ic íd io s  (% )  O u t r a s  C a u s a s  { % )

M ’B o i M ir im  58 42

P a re lh e iro s  50 50

C a m p o  L im p o  52 48
I  iÜS a n io  A m a ro

C a p e la  d o  S o c o r ro 57 43

Ouadro 2 -  Percentagem de homicídios sobre outras causas de 
morte (faixa de 15 a 39 anos)
Forite: Secretaria Municipal de S a u d e -2 0 0 4

Além da falta de infra-estrutura, a'região de 
Santo Amaro estava composta, em sua maioria, por 
pessoas de ciasse baixa, com fam ílias numerosas e 
com uma renda média de dois salários mínimos, 
conforme demonstra o quadro a seguir, elaborado 
com dados do instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística -  IBGE.

S u b p r e f e i t u r a  S e m  re n d im e n to  A té  5 S a lá r io s
(% )  M ín im o s  (% )

M 'B o i M ir im  17 ,02  61 ,32

C a m p o  L im p o  13,94 55 ,96

C a p e la  d o  S o c o r ro  . 16 .09  57.01

Ouadro 3 -  Rendimento dos chefes de fam ília 
Fonte: IBGE

sendo carente nas áreas de saúde, educação, 
saneamento básico (com esgotos a céu aberto 
e ligações clandestinas de água), transporte 
coletivo, iluminação (com ligações clandesti
nas nas residências-gatos) e pavimentação pú
blica, áreas de lazer etc. As residências são em 
sua maioria casebres de alvenaria e sem aca
bamento nas paredes. Todos estes fatores de 
degradação física do ambiente, bem como as 
carências sociais de todos os tipos, inclusive 
ausência de políticas públicas para a dim inui
ção das carências, provocam a sensação-de 
impunid.ade e criam condições propícias à cri
minalidade, trazendo à comunidade a “bana- 
lização da violência e da vida”.5 ;  .. .

Acrescente-se a todos esses fatores de degra
dação social, 0 fato de que enormes áreas da região 
sul êram, e ainda são, consideradas árèas de preser
vação ambiental, em razão dos mananciais existen
tes (represa doGuarapiranga) equesão responsáveis 
pelo abastecimento de boa parte da água consumida 
pela população de.São Paulo. Não obstante, essas 
áreas eram objeto de constantes invasões e ocupa
ções irregulares, fruto da deficiente política habitaci
onal, 0 que apenas acentuava as chances de conflitos 
interpessoais e, consequentemente, o aumento de 
ocorrências criminais violentas, das quais o homicí
dio vinha sendo uma constante na vida dessa popu
lação.

7.2 Forma de atuação do prom otor do Júri de 
Santo A m aro: até. ju lh o  de 20 0 4

Apesar da gravidade da situação acima des
crita e de sua enorme complexidade, há muito co
nhecida por todos os setores governamentais, até 
julho de 2004, a atuação de cada promotor de Justi
ça do Júri de Santo Amaro era feita dentro dos m ol
des de atuação tradicionais no Ministério Público

Em grande parte:

[...] caracteriza-se por ser uma região de po
pulação de classe baixa, com crescimento de
sordenado, havendo grande exclusão social,

3Citandotrabalho do capitão PM Gilberto Tardochi da Silva, coman
dante da 4a Companhia do 37° Batalhão de Polícia Militar Metro
politano, apresentado para 0 Concurso Polícia Comunitária 
SENASP-MJ/2005, com otítulo"lmplantação e Desenvolvimento 
do Policiamento Comunitário Realizado na Base Comunitária de 
Segurança do Jardim Ranieri”.



(manifestações processuais, participação em audiên
cias, sessões do Tribuna! do Júri e todos os incidentes 
processuais decorrentes).

Na promotoriatradicional trabalhava-se apenas 
com os efeitos dos problemas sociais já  ocasionados 
(crimes ocorridos, por exemplo), exceção feita a al
gumas experiências detrabalhosjuntoà comunida
de, mas realizados de forma individual por alguns 
promotores.

Muito embora a existência desse padrão tra
dicional de promotor de Justiça atendesse às exi
gências da administração superior, havia um pro
fundo incômodo entre os integrantes da Promoto- 
ria do Júri de Santo Amaro, decorrente do fato de que 
a imensa maioria dos homicídios, cerca de 75%, per
manecia com sua autoria desconhecida, 0 que, indu
bitavelmente, significava impunidade.

Somando-se esse fato (elevado índice de ar
quivamentos de inquéritos de homicídio por auto
ria desconhecida4) às enormes dificuldades para se 
levar um réu a julgamento pelo jú ri5, os promotores 
de Justiça do Júri de Santo Amaro obrigaram-se a 
fazer uma reflexão: em que medida a forma padrão 
de trabalho, distribuição de serviços efuncionamen- 
toda Promotoria de Justiça contribuía para a repres
são da criminalidade violenta?

Até aquele momento, cada promotor exercia 
seu trabalho deforma individual, sem ter o conheci
mento das ações de seu colega de promotoria e 
muito menos da realidade social da comunidade que 
0 cercava.

A distribuição meramente numérica dos ser
viços diluía 0 problema em diversos feitos criminais, 
dificultando o conhecimento de sua origem, seu en- 
cadeamento e possíveis desdobramentos, de modo 
a impedir qualquer ação preventiva para estancá-lo 
ou minimizá-lo.
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4 Dados do relatório anual de 2004 da Promotoria de Justiça do Júri 
de Santo Amaro indicaram 75%  de arquivamentos, contabilizan
do número total de arquivamentos e de denúncias oferecidas no 
período, 0 que corresponde em média a 130 arquivamentos/mês.

5 Dados do relatório de junho a novembro de 2005 da PJ Júri de 
Santo Amaro indicaram que somente 5 0 %  em média dos ju l
gamentos marcados eram realizados. Do total dos júris não 
realizados, apenas 8 %  dos adiamentos eram atribuídos ao M i
nistério Público.

O funcionamento da Promotoria de Justiça, 
montado exclusivamente para atender à demanda 
individual de cada promotor de Justiça (no tocante 
à execução dos seusfeitos criminais, suas audiências 
ejúris), não levava em conta a necessidade de análise 
da produção global da promotoria e os importantes 
dados que daí poderíam ser extraídos para aprimora
mento do serviço. Nem tampouco e muito menos 
considerava as rotinas e procedimentos administra
tivos dos funcionários e estagiários, deixando-os à 
margem de qualquer processo participativo da mis
são da promotoria.

1.3 Momento de mudança
O reconhecimento da situação acima e os da

dos iniciais de que se dispunha permitiram concluir 
que 0 trabalho tradicional do promotor do júri pou
co auxiliava na repressão criminal considerada em 
sua forma coletiva. Esse trabalho repressivo alcan
çava quase que exclusivamente a pessoa individual 
do réu que tivesse sido identificado pelo Estado, 0 
que não ocorria com a imensa maioria dos homici
das (conforme exaustivamente os dados estatísticos 
revelaram).

Constatou-se que 0 enorme esforço despen
dido para levar um homicida a julgamento pouco 
resultado efetivo gerava para a repressão criminal e 
pouco contribuía para a solução e para a amenização 
do problema da violência da nossa região.

Tal análise levou a uma segunda constatação: 0 
aumento da quantidade de homicídios esclarecidos5, 
por si só, não alteraria o panorama da impunidade en
tão sentida. Uma simples operação aritmética demons
trou que essa melhoria no trabalho dos promotores 
de Justiça, embora importante, não era a mais ur
gente. Isso porque a Promotoria do Júri, em razão de 
suas limitações estruturais (em especial a capacida
de total para realizar júris que, na época, girava em 
torno de 48/mês), não conseguiría dar vazão a um 
número maior de processos criminais, os quais se 
atolariam nas prateleiras do cartório do Judiciário, 
aguardando anos e anos até serem concluídos e ju l-

(198), jan./jun. 2008 _____ ______________

6 A proposta inicial era a de melhorar a investigação criminal, a 
fim de dim inuir os arquivamentos de autoria desconhecida.
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gados. Por uma outra via, a impunidade que se pre
tendia combater acabaria se agravando, levando em 
consideração as diversas dificuldades existentes e 
então enfrentadas para levar um réu a julgamento 
pelo plenário do júri.

Foi então que os integrantes da Promotoria de 
Justiça do III Tribunal do Júri concluíram que a quan
tidade de homicídios tinha que diminuir drastica
mente.

Essa conclusãoexigiu uma mudança radical no 
foco de atuação. A Promotoria do Júri deveria em p e-. 
nhar-se para evitarque novos homicídios ocorressem, 
ou seja, investir seus esforços na prevenção do ho
micídio, e não somente na sua repressão.

Essa mudança de foco obrigou seus integran
tes a um exercício de humildade: o reconhecimento 
de que não tinham a mínima idéia de como fazer 
para diminuir os índices de homicídio na região, pelo 
menos com as habilidades tradicionais de urri pro
motor de Justiça.

A Promotoria do Júri decidiu, então, oferecer 
sua cooperação à Polícia Civil, à Polícia Militar e à 
comunidade civil organizada da região, visando bus
car junto a eles propostas que tivessem como obje
tivo a redução dos homicídios. E não só. Buscou esse 
entrosamento inicial para desenvolver seu trabalho 
de acordo com as demandas da comunidade, abrin
do a promotoria para conhecê-las e colocando-a 
como parceira dos outros órgãos de segurança pú
blica, sempre com o objetivo de encontrar as solu
ções dos problemas a esta relacionados, bem como 
dos problemas sociais e das políticas públicas que 
interferissem direta ou indiretamente nas questões 
de segurança pública e Justiça criminal.

Dessa mudança de perspectiva começou a 
surgir 0 que identificamos como Promotoria Comu
nitária.

1.4 Objetivos da Promotoria Comunitária
Os objetivos de uma Promotoria Comunitária 

servem, na verdade, para atingir um objetivo maior, 
queé a melhoria da qualidade de vida da população 
perante a qual se atua. No caso da Promotoria Co
munitária do Júri de Santo Amaro, foram assim de
finidos:

Principal: contribuir para a redução do nú- 
mero de homicídios na região.

Complementares: a) atuar na prevenção do 
crime; b) desenvolver forma de atuação na qual os 
promotores de Justiça trabalhem em parceria com 
outros órgãos públicos e com a comunidade locai;
c) promover 0 trabalho em equipe entre os promo
tores de Justiça; d) integrar à missão da promotoria 
os seus funcionários e estagiários, ...

1,5 As primeiras ações desenvolvidas e seus 
resultados

1.5.1 Operação Bares
Pouco-tempo depois dos contatos iniciais en- 

tabulados pelos promotores do Júri com a comuni
dade e com as Polícias M ilitar e Civil, aderiu-se à 
proposta para im plantação conjunta do projeto 
"Operação Bares”, formulado pelo então tenente- 
coronel Renato Aldarvis, na época comandante do 
1o Batalhão da Polícia Militar.

O projeto “Operação Bares”, cujas tratativas 
tiveram início em outubro de 2004, consistiu em 
efetuar um acordo com os donos dos bares das regi
ões envolvidas, para quefechassem voluntariamen
te seus estabelecimentos a partir das 22h, visando à 
diminuição do número de homicídios, visto que as 
estatísticas comprovavam que grande parte das 
mortes violentas ocorria após esse horárioenas pro
ximidades de bares.

A adesão voluntária fez-se necessária por
que no m unicípio de São Paulo não havia lei espe
cífica para essa finalidade7, ao contrário de outros 
municípios que a editaram 8, e cujos resultados na 
dim inuição-dos índices crim inais vinham  sendo 
animadores e foram mesmo inspiração para a ela
boração desse projeto. Esse acordo recebeu 0 nome 
oficial de “Pacto de Cidadania, Preservação da Vida 
e da Paz", tendo sido criado um cartaz com 0 nome 
do pacto, o aviso do horário limite de funcionamen

7 A Lei Municipal n° 12879, de 1999, refere-se a fecha mento de bares 
à ih, mas 0 objetivo buscado é a preservação do sossego público, 
pois tra ta  do dever de dar tra ta m e n to  acústico  aos 
estabelecimentos noturnos.

8 Diadema, Lei 075/2001 e Decreto 550/2002; Barueri, Lei 1.214/ 
2001 e Decreto 4.746/2001.



to do estabelecimento comercial {22b) e 0 emblema 
de cada instituição oficial que estava apoiando a ini
ciativa.

Para a execução do projeto, a área abrangida 
foi dividida em três regiões -  Capão Redondo, Jar
dim Ângela e Parque Santo Antonio, coincidentes 
com a área dos DPs e das Companhias do 1° BPM 
respectivos (47o DP - 3a Cia do i °  BPM; 92o DP - 2a Cia 
do 1o BPM; io o ° DP - I a Cia do i °  BPM).9 ’

Designou-se uma reunião para cada região, e a 
Policia Militar incumbiu-se de convidar cada dono de 
bar, motivando-os a comparecer para participarem da 
propositura do pacto que seria feito na oportunidade. 
Cada uma das instituições oficiais participantes se fez 
presente (Polícia Militar e Polícia Civil da área, juizes 
e promotores do Júri de Santo Amaro, subprefeitu- 
ra), além de representantes da sociedade civil 
(Consegs, associações de bairro, ONGs, líderes comu
nitários, Igrejas) e do apoio da Diretoria Regional de 
Ensino Estadual. ■ .. ,

Nessas reuniões, os termos do acordo propos
to foram apresentados, procurando convencer os 
proprietários dos bares a; aderirem a ele e, assim, 
voluntariamente, comprometerem-se a fechar seus 
estabelecimentos às 22h. Para esse trabalho de con
vencimento, todos os setores envolvidosfizeram uso 
da palavra, apresentando seus argumentos favorá
veis àquela iniciativa e, principalmente, demonstran
do os reflexos dos bares abertos nas madrugadas 
no fenômeno dos crimes violentos, especialmente 
os homicídios.

,• Nas três reuniões iniciais, em que houve ex
pressivo comparecimento de donos de bares da 
região, foram demonstradas as estatísticas evi
denciando: a) os elevados números de homicídios 
na região,que podiam sercomparadosa lugaresque 
estavam em plena guerra; b) 0 sexo e a faixa etária 
da maioria das vítimas (homens de 17 a 25 anos), 
revelando que eram os jovens que estavam morren
do, portanto, deixando claro 0 risco a que os filhos

-A s  áreas abrangidas pelas antigas 1a e 38 Cias do i °  BPM foram 
repassadas para 0 37o BPM, criado em dezembro de 2004 e 
instalado no início do ano de 2005. As áreas do 100o DP e 47o DP 
foram distribuídas respectivamente para as i a/2 a Cias e 3a/4 2 Cias 
do 37o BPM, ficando o i °  BPM com três cias, para a sáreasdo 92° 
DP e 102o DP (Socorro).

de todos os moradores da região estavam sujeitos; c) 
os antecedentes criminais das vítimas, na maioria sem 
qualquer registro, vindo a derrubara indiferença fren
te à violência em razão do velho e equivocado enten
dimento popular de que "só está morrendo bandido 
mesmo”; d) 0 período em que os homicídios ócorri- 
am com maior frequência, entre 23Í7 e 6h, concen
trando-se nos fins de semana até a madrugada de 
segunda-feira, de modo a justificar estatisticamen
te a hora estipulada pelo pacto proposto; e) a grande 
incidência de crimes de homicídios em bares, próxi
mos a eles e relacionados a questões iniciadas dentro 
de um bar.

Nessas reuniões,foi exibidotambém um vídeo 
relatando 0 êxito na redução dos índices criminais, 
em especial do número de crimes de homicídio, nos 
municípios10 que adotaram a lei de fechamento dos, 
bares após determinado horário, deixando eviden
te a relação entre a ocorrência de homicídios e os 
bares abertos a noite inteira.

Todos os órgãos participantes da iniciativa fi
zeram uso da palavra, relatando suas experiências 
em face da violência e a razão pela qual acreditavam 
na iniciativa e no pacto proposto naquela oportuni
dade. No final, a Prómotoria do Júri manifestou-se, 
relatando a rotina diária dos promotores, 0 número 
excessivo de inquéritos arquivados, 0 tempo e as 
dificuldades para levar um réu a julgamento, 0 cus
to de um preso para 0 Estado e, principalmente, 0 
drama dos familiares da vítima, quetodaa energia e 
dinheiro gastos para repressão do crime não conse
guiam amenizar. Ou seja, mostrando que muito mais 
importante que punir 0 culpado de um homicídio é 
poupar a vida, é evitar vítimas futuras, em sua mai
oria jovens moços de 17 a 25 anos, que muito bem 
poderíam ser filhos das pessoas que ali estavam.

A adesão dos donos de bares, nessa primeira 
fase da operação, foi expressiva.

Para cumprimento do pacto, a Polícia Militar 
intensificou as rondas noturnas na região. Os bares 
irregulares foram orientados a regularizar sua situ
ação administrativa, contando com 0 apoio da sub-

10 Vide nota 8.
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prefeitura localna pgilizaçãodo trâmite. Em caso de 
omissão, o Ministério Público provocou a ação da 
fiscalização da prefeitura. Para os bares regulares 
que não aderiram ao pacto, 0 trabalho de.convenci- 
mentoda importância de sua adesãocontinuou sen
do feito pelas rondas rotineiras da Polícia Militar.

Os resultados iniciais da "Operação Bares” fo
ram extremamente animadores, pois, em três me
ses de monitoramento dessa operação (período de 
novembro/2004a janeiro/2005), constatou-se a re
dução do número de homicídios em cerca de 4 0 % ,: 
em relação ao mesmo período do ahp anterior, con
forme quadro abaixo:

n o v /0 3  a  ja n /0 4 no\7Ó 4 a j a n /0 5 %  q u e d a

V C ia  (1 0 0  D P ) 40 21 -4 7 ,5  ,

2 “ C ia  (9 2  D P ) 43 23 -4 6 ,5

3 “ C ia  (4 7  D P ) 45 28 -37 ,8

Fonte: Polícia Militar

1.5.2 Grupo Organizado para Valorização da 
Vida -  GOVV

Com 0 êxito inicial da primeira fase da “Ope
ração Bares" e conscientes de que essa operação 
isoladamente não podería dar conta de manter a 
contínua queda dos índices de homicídios, ainda 
elevados.na região, um novo projeto, idealizado e 
coordenado conjuntamente pelo i °  BPM e 370 BPM11, 
foi colocado em ação a partir de fevereiro de 2005, 
oqual contou também com a participação conjunta 
da comunidade (ONGs, Fórum em Defesa da Vida -  
FDV CDHEP, associações de bairro, Instituto Sou 
da Paz, Consegs), diversos órgãos públicos (subpre- 
feitura, Sabesp, Diretoria Estadual de Ensino), Polí
cia Civil (dos distritos locais, 6a Delegacia Seccional 
e DHPP), entidades religiosas, Ministério Público 
(promotores doJúri de Santo Amaro), Poder Judiciá
rio (juizes do Júri de Santo Amaro).

A idéia básica do projeto reportava-se à cons
tatação de que 0 crime acontece, na grande maioria 
das vezes, porque 0 seu agente encontrou a oportu
nidade ideal para cometê-lo.

11 Vide nota 9 sobre a divisão dos batalhões.

Assim sendo, para atuar na prevenção12, deve
riamos trabalhar no sentido de retirarmos do locai 0 
que foi chamado de "a oportunidade do crime”.

E como fazer isso?
Não é preciso ser nenhum grande estudioso 

do tema para perceber que âs regiões mais violen
tas são também as mais degradadas, as que menos 
têm equipamentos urbanos, as mais necessitadas 
em termos de moradia, escolas, postos de saúde, 
transporte coletivo, lazer, entre outras carências.

A partir dessa constatação, 0 objetivo do gru
po foi escolher um local (para funcionar como proje
to piloto), efetuar um diagnóstico de seus problemas 
urbanos e definir estratégias para resolvê-los, identi
ficando de forma conjunta os setores responsáveis 
para execução das ações propostas.

Ou seja, o propósito do GOVV (Grupo Organi
zado para Valorização da Vida), no início de sua cri
ação, foi preparar planos de ação para intervenção 
concreta no ambiente, visando à redução de crimes, 
em especial dos homicídios, com a expectativa de 
que a atuação e o compromisso conjuntos dos dife
rentes setores da sociedade e dos órgãos públicos 
com a melhoria de determinado ambiente resuitas- 
sem em uma pressão saudável para viabilizar a rea
lização de ações efetivas tendentes a desenvolver e 
melhorar 0 ambiente, retirando dali a oportunidade 
para 0 crime ocorrer.

O projeto piloto transcorreu da seguinteforma.
Inicialmente, o GOVV (Grupo Organizado para 

Valorização da Vida) reuniu-se em fevereiro de 200513 
e optou pelo Parque Novo Santo Amaro, que regis
trava, à época, números elevados de homicídios, 
além de ser região muito carente de equipamentos 
públicos.

No mês de março de 2005, os integrantes do 
GOVV visitaram o local escolhido e preencheram um 
formulário, propondo um diagnóstico e sugerindo

12 Prevenção primária do crim e-m edidas de governo voltadas para 
educação, saúde, moradia, saneamento básico, geração de 
empregos, distribuição de renda, infra-estrutura urbana e rurai, 
promulgação de leis penais e processuais, que repercutem a 
médio e longo prazo na redução da criminalidade e da violência.

13 A partir da formação do grupo, deliberou-se que este se reuniría 
toda primeira quinta-feira de cada mês.
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estratégias a serem agrupadas em diferentes pro
gramas, com indicação'do objetivo e do órgão res
ponsável.

No mês de abrii seguinte, de posse dos 12 pro
gramas sugeridos anteriormente, os integrantes do 
GOVV reuniram-se por área de interesse e de afini
dade, a fim de estruturar cada um dos programas 
inicialmente delineados com a estratégia, órgão res
ponsável e objetivo, indicando a data de início, os 
equipamentos necessários, freqüênçia de atuação, 
pontos de atuação, pessoal a ser empregado, re
sultados esperados, medidas de apoio, autoridade 
responsável, programa complementar e os órgãos 
envolvidos, ações a serem desencadeadas pelo ór
gão responsável pelo programa.

Em maio de 2005, 0 grupo novamente se reu
niu para, dentre os programas sugeridos, eleger os 
que poderíam ser imediatamente aplicados, definin
do-se ações concretas a serem desencadeadas para 
sua efetiva implementação. Nessa data, foram es
colhidos 0 programa 01 (plano de polícia ostensiva 
para b local para atuação preventiva), o programa 
08 (projeto de saneamento básico e urbanização), o 
programa 02 (criança e adolescente na escola) e o 
programa 03 (projetos culturais e esportivos com os 
jovens da localidade).

Embora realizado como projeto piloto, que 
encontrou diversos obstáculos para se desenvolver 
tal qual inicialmente idealizado, verificou-se que a 
interação promovida entre poder público/comuni- 
dade, por meio do formato do GOVV, apresentou 
resultados positivos, em especial 0 sentimento de 
confiança que a comunidade começou a terem suas 
autoridades públicas, até então vistas com alguma 
reserva. Mesmo porque boa parte das ações dessas 
autoridades, fosse a polícia, fosse 0 Ministério Pú
blico, fossem os órgãos da prefeitura ou do estado, 
era quase sempre marcada com certa conotação re
pressiva. A partir da experiência do GOVV, a presença 
do poder público começou a ser percebida também 
para intervenções positivas, que trariam melhoria de 
condições de vida e segurança para a população da
quela região.

A diminuição dos índices criminais revelou 
que a atuação do GOVV produziu resultados con
cretos, contribuindo, especialmente, para a queda 
do número de homicídios:

2005 2006 Q u e d a
%
37o BPM
(47o DP e 100o DP)
Fevereiro 27 7
74A
Carnaval 8 1 -
27,5
Parque Novo Santo Amaro
I onte: Ten.cel. Emilio, na reunião do GOVV de 02/03/2006, e ten. 
Novaes -  comandante da 4 a C ia/370 BPM.

1.5.3 Rede de serviços de cuidados à pessoa 
em situ ação  de v io lê n cia  dom éstica e 
sex u al

Diante da complexidade do problema da vio
lência doméstica e sexual, já que a experiência tem 
demonstrado que 0 tratamento compartimentado 
da questão pouco resolve, a Promotoria do Júri 
apoiou e, a partir do final do ano de 2005, teve pa
pel de destaque na formação de um comitê para a 
construção da rede de serviços para 0 enfrentamen- 
to da violência doméstica e sexual na zona sul de 
São Paulo (Jardim Ângela, São Luiz, Campo Limpo, 
Capão Redondo, Vila Andrade), coordenado pela 
Sociedade Santos Mártires -  Casa Sofia e Rede Mu
lher de Educação, com o objetivo de elaborar um 
protocolo de atendimento às vítimas, partindo de 
uma ação integrada e articulada entre todos os ór
gãos públicos envolvidos.

A construção da rede, por meio de reuniões 
mensais durante os anos de 2005 e 2006, obteve o 
apoio e a adesão de setores públicos estratégicos da 
região para o êxito da iniciativa (hospitais, Polícia Ci
vil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Pro
motoria de Justiça de Santo Amaro, assistência social 
do município, Cedeca, Conselho Tutelar, Coordena- 
doria Municipal da Mulher, entre outros), além de vá
rios representantes da sociedade civil organizada.

Essa integração tem viabilizado a troca de 
informações sobre os limites e as possibilidades de

14 Até dia 29/03/2006, dados fornecidos pelo ten. Novaes, sendo 
que o Parque Novo Santo Amaro, até março de 2006, estava havia
r in r n  m e s e s  se m n e n h u m  h o m ic íd io .

cada órgão público ou privado que comporá a rede, 
ora em construção, de modo a permitir, em futuro 
breve, a elaboração de um fluxo de atendimento para 
0 município -  protocolo externo -, concretizando a 
necessária ação articulada. Esse processo pressupõe 
que cada serviço integrante da fede conte com um 
protocolo interno -  procedimentos assumidos ins- 
titucionalmente que orientam os profissionaisVia 
forma do atendimento às pessoas-vitimizadas.

Como frutos desse trabalho em rede, foram 
produzidas, sob a coordenação da Promotoriado Júri 
de Santo Amaro, duas cartilhas: uma delas, em 2006, 
contendo a relação dos serviços disponíveis para a 
vítima de violência doméstica e sexual na região sul 
de São Paulo. E a outra sobre a Lei Maria da Penha, 
elaborada logo após a edição da lei e publicada em 
março de 2008 pela Secretaria Municipal de Partici
pação e Parceria/Coordenadoria da Mulher - SP.

O interesse na formação dessa rede e no for
talecimento das ações de todos os atores sociais e 
públicos envolvidos é de primeira ordem para a Pro
motoria do Júri, que sabe, por experiência própria,; 
advinda de casos trágicos, que conflitos familiares e 
afetivos não resolvidos e/ou não tratados adequa
damente no tempo oportuno redundam, não raro, 
em crimes de homicídios.

1.5.4 Ações em P arelheiro s, Cam po Lim po e 
C idade A dem ar

Ao tomar conhecimento das atividades e das 
experiências do Júri de Santo Amaro como Promo
toria Comunitária, uma .comissão de moradores de 
Parelheiros compareceu à Promotoria do Júri de San
to Amaro, em novembro de 2005, e solicitou que 
também fossem iniciadas ações preventivas naque
la região.

Inicialmente, em dezembro de 2005, diversas 
lideranças e entidades da região de Parelheiros reu
niram-se em plenária, juntamente com alguns pro
motores de Justiça do Júri do Fórum de Santo Amaro, 
para uma conversa em torno das maiores dificulda
des e sugestões de ações concretas.

Dentre as demandas, uma dessas lideranças 
propôs a realização do projeto "Orientadores Jurí
dicos Populares”, como resposta à problemática de
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acesso à Justiça, uma vez que já  0 tinha frequentado 
na região do Campo Limpo.15

Esse projeto visa capacitar lideranças com co
nhecí mentos jurídicos básicos, para que possam 
orientar, não formalmente, as comunidades 
onde vivem sobre como acessaraJustiça. Desti
na-se, também, a qualificar a intervenção de 
lideranças nos espaços internos de suas comu
nidades, para que possam atuarcomoorienta- 
dores jurídicos populares. Esse curso busca 
igualmente propiciar urna visão mais clara do 

' papel da Justiça, sua abrangência e seus limites, 
oferecendoferramentastécnicas simples de conhe
cimentos jurídicos.16 * 18 * * *

Assim, tal projeto despontou "como uma pri
meira forma concreta de reunir as lideranças e di
versas associações e movimentos locais êm torno 
de causas comuns, para que possam assim atuarem 

. rede potencializando suas ações".'7
O curso foi realizado durante o primeiro se

mestre de 2006, em dez encontros de três horas cada 
um, onde foram ministradas noçõés básicas de Di
reito, e as lideranças foram incentivadas a assumi
rem um papel de orientadores jurídicos populares 
inseridos nas comunidades onde atuam.

A realização contou com uma equipe de pro
motores de Justiça do Júri de Santo Amaro e outros 
promotores integrantes do Movimento do M inis
tério Público Democrático (MPD),S, que se disponi
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’3 CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Cam
po Limpo - é uma associação que atua há 25 anos, investindo em 
ações de superação da violência e na mobilização popular e for
mação de sujeitos coletivos e individuais, para a realização.dos 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. 
Entre os vários projetos que desenvolve, está o de formação de 
orientadores jurídicos populares, que já teve 16 edições anteriores 
na região do Capão Redondo e Campo Limpo.

16 Texto extraído do projeto “Orientadores Jurídicos Populares" do 
CDHEP, do qual a Promotoria do Júri de Santo Amaro é parceira.

’7 Idem nota 16.
18 O Movimento do Ministério Público Democrático (MPD) é uma 

organização não-governamental com mais de 15 anos, que con
grega membros do Ministério Público do Brasil com 0 objetivo de 
lutar pela consolidação de um modeiode atuação democrática, 
independente e efetivamente comprometida com a causa soci
al. Suas preocupações centrais relacionam-se a temas ligados à
cidadania, direitos humanos e acessoà Justiça.
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bilizaram, de acordo com suas áreas de atuação,,a 
ministrar as aulas de forma voluntária. O espaço 
físico foi cedido pela Escola Manaim.e pelo Cedeca 
local, também parceiros do projeto.

A coordenação e desenvolvimento do projeto 
ficaram sob responsabilidade de uma educadora do 
CDHEP’9, juntamente com uma equipe formada por 
promotores do Júri de Santo Amaro e membros da 
comunidade. * \ ;

Em razão da enorme receptividade dessa ação 
em Parelheiros, lideranças comunitárias de outros 
dois bairros solicitaram á realização desse projeto em 
suas respectivas regiões, sèndo desenvolvidas, nos 
mesmos moldes, duas novas edições desse curso, na 
região do Campo Limpo (primeiro semestre/2007) e 
da Cidade Ademar (segundo semestre/2007).

1.5.5 Tribunal Popular
Aplicado pela primeiraVez em 2002, com su

cesso, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, fru
to da parceria do Fórum em Defesa da Vida2Q e da 
Promotoria de Justiça do Júri de Santo Amaro, esse 
instrumento segue o procedimento do Tribunal do 
Júri, como forma de conferir visibilidade externa e 
legitimidade local a demandas sociais. No Tribunal 
Popular, o problema social (segurança pública, saú
de, educação e outros) é colocado no “banco dos 
réus”, a comunidade se manifesta como “testemu
nha”,.há a participação de um promotor de Justiça 
como “acusador”, para apontar a deficiência do po
der público e exigir providências. Em contrapartida, 
0 representante do poder público atua como “defen
sor”, e todo o procedimento é presidido por um medi
ador, que atua como “ju iz”. Com base nas propostas' 
apresentadas pelos debatedores, a comunidade de-

19 Vide nota 15.
20 O Fórum em Defesa da Vida Contra a Violência foi constituído 

em 1996 pela Região Pastoral M’Boi M irim  (Comunidades 
Eclesiais de Base da Igreja Catóiíca), pelo Centro de Direitos 
Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CEDHEP) e pela 
Central de Movimentos Populares de Campo Limpo (CMP/CL), 
propondo-se a reunir todas as entidades da região (associa
ções, escolas, igrejas, movimentos) de forma ecumênica e su- 
prapartidária, para o enfrentamento da violência. Desde então, 
o fórum reúne-se mensalmente, e mais de cem entidades da 
comunidade têm participado ativamente de suas atividades.

cide, por meio de voto, as medidas que deverão ser 
adotadas.

Essa metodologia foi apresentada em dois se
minários (Fórum Social Brasil-Recife/PE, 22 e 23/04/ 
2005; Seminário Tribunal Popular-Sesc Vila Mariana/ 
SP, 09/06/2006), buscando difundir esse importan
te instrumento popular de conscientização política e 
de legítima pressão social, além de ter havido uma 
nova edição do Tribunal Popular no Jardim Ângela,: 
em São Paulo/SP, para 0 tema "Educação e Cultura 
para os Jovens”, em novembro de 2007.

1.6 Habilidades desenvolvidas

1.6.1 Equipe de promotores
A mudança conceituai na forma deatuaçãofez 

com que a Promotoria do Júri de Santo Amaro assu
misse sua parcela de responsabilidade pela seguran
ça pública da comunidade em que atua e, assim, 
passasse a também atuar na prevenção do crime.

Por conseguinte, os promotores de Justiça do 
Júri de Santo Amaro perceberam que não era possível 
dar conta de tantas e tão grandes responsabilidades se 
continuassem trabalhando cada qual nos seus proces
sos isolada e individualmente.

Foram intensificados 0 trabalho conjunto e em 
equipe, a troca de informações sobre os processos da 
promotoria, a discussão rotineira de casos especiais 
ou de temas jurídicos de interesse geral, a divisão de 
responsabilidades para tratamento de determinadas 

. questões, a substituição de determinado promotor 
para que outro pudesse dar conta das atividades 
extraprocessuais quefossem surgindo em razão dos 
projetos junto à comunidade e de prevenção do cri
me (em sistema de rodízio e de acordo com as habi
lidades próprias de cada promotor). Todas essas 
questões passaram a serdiscutidas e deliberadas em 
reuniões semanais.

Essa nova postura não foi algo simples e nem 
tampouco imediata, pois cada promotor é indepen
dente e goza de ampla autonomia no seu trabalho 
individual.Cada passodadoexigiu muita articulação 
entre os menos resistentes à nova forma de traba
lho para, então, discutirem as mudanças pretendi
das e negociarem 0 que deveria e poderia serfeito e 
acatado portodos.

1.6.2 Integração dos funcionários e estagiários %
Medidas simplesforam adotadas pelos promo

tores do Júri para integrar funcionários e estagiários 
na missão da promotoria, buscando, dessa forma, a 
valorização desses profissionais e colaboradores, sua 
motivação para o trabalho e o seu comprometimento 
com as ações processuais e extraprocessuais desen
volvidas, sem 0 qual o resultado de tais ações ficaria 
bastante reduzido. Algumas delas: democratização 
da relação promotor, funcionário e estagiário; me
lhor comunicação interna; compartilhamento dos 
êxitos obtidos; esclarecimento da importância e do 
significado de cada função desempenhada pelofun- .. 
cionário/estagiárioeseu reflexo notrabalhodo pro
motor.

2 Situação atual
Animados pelos resultados promissores ini

cialmente obtidos (2004/2006) e fortalecidos pelo 
reconhecimento interno e externo recebido21, os 
promotores do Júri têm buscado institucionalizar 
o conceito de Promotoria Comunitária, por meio de 
compartilhamento do conhecimento obtido dentro 
e fora do Ministério Público, e especialmente para 
que essa iniciativa não sofra solução de continuidade 
ou fique na dependência desse ou daquele integrante 
da promotoria. ,

No entanto, dois fatos ocorridos no início de 
2007 são dignos de nota, pois demandaram esforço 
extra dos integrantes do júri para que a Promotoria 
Comunitária continuasse ativa e atuante.
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Em primeiro lugar, metade dos integrantes 
originais deixou a Promotoria do Júri para exercer 
outras funções, ainda que de forma temporária22, 
sendo substituídos por outros colegas, que, apesar 
de igualmente comprometidos, não tinham a mes
ma vivência e necessitavam integrar-se às novas ati
vidades, o que não acontece de forma imediata.

E, em segundo lugar, circunstância talvez mais 
relevante foi a transferência da Promotoria do Júri 
do Foro Regional de Santo Amaro para as dependên
cias do Foro Crim inal, localizado na Barra Funda 
(abril/2007)23, distante mais de 25 km do local ante
rior, 0 que fez com que diminuísse drasticamente 0 
número de atendimentos ao público em geral e de 
visitas dos parceiros da comunidade à Promotoria do 
Júri, para discussão e desenvolvimento dos projetos 
em andamento.'

Apesar do abalo sofrido por esses dois fatos, a 
Promotoria Comunitária tem buscado se adaptar às 
mudanças estruturais, que demandaram a intensifi
cação do trabalho em equipe, na medida em que 0 
colega promotor em atividade externa,juntoàcomu- 
nidade, teria menos condições de retornar ao gabine- 
te, dadas asenormes-distâncias a serem vencidas em 
um trânsito como 0 de São Paulo, sob pena de per
manecer, não raro, três horas dentro do carro em um 
simples trajeto.

O Grupo Organizado para Valorização da Vida 
(GOVV) permanece ativo, e suas reuniões acontecem 
mensalmente. Tem-se firmado còrno um trabalho 
em rede formada por diferentes órgãos públicos lo
cais (Ministério Público,-Polícia Civil, Policia Militar, 
subprefeitura, Diretoria Regional de Ensino) e co
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21 Reconhecimento obtido pelo projeto da Promottíria Comunitária 
do Tribunal do Júri de Santo Amaro: 1. vencedor do IV Prêmio 
Innovare, 2007, Brasííia/DF, categoria M inistério Publico; 2. 
primeiro lugar como trabalho de conclusão do Curso de Gestão em 
Segurança Pública e Justiça Criminal, promovido pelo Ministério 
da Justiça em cooperação com a Comunidade Européia e 0 Núcleo 
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), 
2006; 3, Prêmio Mérito Comunitário da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Divisão Polícia Comunitária, 2006; 4. homenagens 
dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Jardim 
Ângela e Capão Redondo - São Paulo/SP, 20Ò5 e 2007; 5. 
homenagem do Centroda Cidadaniada Mulher deSanto Amaro/ 
SP, 2007; homenagem da Sociedade Santos Mártires, Jardim 
Ângela, São Paulo/SP, 2007

22 Atualm ente, dois colegas promotores, titulares do cargo, 
encontram -se na assessoria da Corregedo ria-G eral e na 
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo.

23 O reconhecimento do trabalho exercido pela Promotoria Co
munitária do Júri ensejou a propositura, por parte de nove enti
dades da sociedade civil atuantes na região de Santo Amaro/SP, 
do Procedimento de Controle Administrativo n° 472/2007, pe
rante o Conselho Nacional de justiça (CNJ), buscando revogar 
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a 
mudança. O CNJ negou provimento ao pedido, destacando-se 
que tal decisão foi concretizada pelo voto de qualidade de seu 
presidente, em fgce do empate na deliberação do colegiado.
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munidade (comerciantes, associações de moradores, 
lideranças locais, conselhos municipais de segurança 
e outros), o que tem permitido conhecer a realidade 
local e a verdadeira dimensão da criminalidade da 
região, propiciando a realização de ações que con
tribuam para a redução e prevenção da violência e 
do crime. Há que se destacar o intenso debate que 
se seguiu à “Operação Bares", resultando no semi
nário Controle Social do Álcool, realizado em quatro 
etapas, sobre os reflexos negativos do álcool nas áre
as da saúde, educação, economia e segurança públi
ca (novembro de 2006 a maio de 2007). Com intensa 
participação da comunidade, esse projeto recebeu 
apoio da Fundação Getúlio Vargas, Escola Paulista de 
Medicina, Núcleo de Estudos de Violência da Univer
sidade de São Paulo e Diretoria Regional de Ensino.

O Comitê para a Construção da Rede de Servi
ços de Cuidados à Pessoa'em Situação de Violência 
aguarda a aprovação pela prefeitura municipal do pro
jeto de capacitação em violência doméstica e sexual, 
apresentado em meados de 2007, para quetenha iní
cio a implementação da primeira fase do Protocolo de 
Atendimento da Rede.

A ação em Parelheiros resultou na criação do 
Fórum Permanente em Defesa da Vida da Região de 
Parelheiros e M arsilac, como m ovim ento que 
aglutina várias lideranças locais, estruturado em 
comissões (executiva, saúde, educação, segurança 
pública, e infra-estrutura) que se reúnem em plená
ria mensalmente, para prestar contas das ações exe; 
cutadas e decidir os próximos passos, garantindo 
importantes conquistas na região. Integrante da Pro- 
motoria do Júri faz parte da comissão executiva e 
coordena as reuniões plenárias mensais.

Com a contínua queda do número de homicí
dios na região, a atenção dos promotores do Júri, a 
partir deste ano de 2008, tem podido se voltar mais 
intensamente para a melhoria da produção da'pro- 
va penal, agora com 0 objetivo de aumentar não só 
o número de autorias de crime esclarecidas, mas 
também fortalecer 0 trabalho da acusação nos ju l-  
gamentos perante 0 Tribunal do Júri, Em razão da 
integração e articulação cultivadas pela Promotoria 
do Júri com a Polícia Militar e Polícia Civil desde 2004, 
nos trabalhos de cooperação para a prevenção e re
dução dos crimes de homicídio, essa nova iniciativa

foi bem recebida pelos respectivos comandos da 
área, estando já em andamento algumas ações nes
se sentido, com a participação ativa dos novos pro
motores que vieram integrar 0 Júri de Santo Amaro.

3 Perspectivas
Ouando se pensa nas perspectivas para a Pro

motoria Comunitária, surgem algumas questões 
fundamentais: Há sustentabilidade para 0 projeto? 
Ouais os recursos necessários para a superação dos 
obstáculos e sua expansão? Que mecanismos serão 
adotados para medição dos resultados?

Sustentabilidade para 0 projeto
Embora não se possa ser categórico, 0 projeto 

da Promotoria Comunitária mostrou-se sustentável.
E sua sustentação vem da integração da Pro

motoria do Júri com os diferentes órgãos públicos, 
espedalmente as Polícias Civil e Militar, e com a comu
nidade, para ações em conjunto de caráter preventivo. 
Até porque as ações de prevenção da criminalidade 
não podem ser executadas por um único órgão, na 
medida em que demandam a intervenção em diferentes 
áreas sociais (educação, saúde, infra-estrutura, seguran
ça, assistência social e outras), nunca prescindindo da 
participação e controle da própria comunidade local. 
Nesse diálogo entre poderes públicos e comunidade, 
o promotor de Justiça revelou-se importante fio con
dutor das demandas sociais. Constatou-se também 
que a presença constante do promotor de Justiça na 
cpmunidade contribui para inibir a ofensa dos di
reitos humanos e gera, quando essas ofensas ocor
rem, a sua imediata comunicação e consequente 
apuração, para as providências cabíveis.

Recursos necessários para a superação dos 
obstáculos e expansão do projeto

Para que o projeto de Promotoria Comunitá
ria possa se expandir e se tornar independente da 
boa vontade e disposição dos seus integrantes de 
momento, é precisoquea Procuradoria-Gerai de Jus
tiça sinalize concretamente sua aprovação, viabili
zando a estruturação metodológica e organizacional 
deste, para que ele tenha condições de ser replicado 
em outros locais e possa ser continuado, apesar das 
trocas inevitáveis de seus integrantes no decorrer do 
tempo. Nesse sentido, entende-se que a elaboração 
de manual de funcionamento e atuação da Promo-
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toria Comunitária, a exemplo do que existe nos Es
tados Unidos da América24, pode sèr um importante 
instrumento para propagação dessa forma de tra
balho.

Além disso, a Procuradoria-Gerai deve montar 
e coordenar fórum permanente de discussão sobre 
as atividades das Promotorias Comunitárias já  exis
tentes e em construção, possibilitando a troca de 
experiências e incentivando a continuidade das 
ações.

Nesse passo, destaca-se 0 relevante papel a ser 
desempenhado pela Associação Paulista do Ministé
rio Público25 na viabilização desse fórum, seja por meio 
de seus canais de divulgação e comunicação com os 
integrantes da carreira, seja através das discussões a 
serem fomentadas nos grupos de estudos, cuja natu
ral independência frente à administração superior e 
à política institucional do Ministério Púbiico é fonte 
rica.e legítima para a propósitura dè soluções criati
vas para velhos e novos problemas.

Há, ainda, que se apontar a importância do 
apoio a ser recebido detodos os órgãos da adminis
tração superior para iniciativas dessa natureza.26

Fundamenta! também o papel a ser assumido 
pela Escola Superior do Mimistério Público de São Pau
lo, na capacitação dos promotoresefuncioriários para 
exercer as atividades próprias da Promotoria Comu
nitária, que demandam a presença de habilidades a 
serem adquiridas e desenvolvidas, visto que perten-

24 Conforme manual do APRI (American Prosecutors Research 
Institute): “Commuhity Prosecution Planning and Implementa- 
tion Manual”.

2SRegistre-se que o apoio recebido da Associação Paulista do 
M inistério Público, materializado inicialmente com a publica
ção em primeira mão da experiência da Promotoria Comunitá
ria (2005), foi fundamental para que a Promotoria do Júri de 
Santo Amaro fosse convidada a partilhar sua experiência em 
diversos eventos dos grupos de estudos durante todo 0 ano de 
2006, o que fortaleceu e aprimorou os seus trabalhos, moti
vando seus integrantes a persistir nos seus objetivos.

26 O reconhecimento expresso da relevância dos trabalhos de
senvolvidos pela Promotoria Com unitária do Júri de Santo 
Amaro, recebido da Corregedoria Geral, Conselho Superior e 
Órgão Especial do M inistério Público de São Paulo, gerou estí
mulo para que seus integrantes permanecessem firmes no pro
jeto, buscando sempre sua evolução.
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cem a outras áreas do conhecimento (técnicas de 
gestão, mediação, negociação, elaboração de proje
tos, análise e apresentação de resultados, treinam en-, 
to em liderança, prestação de contas, entre outros).

Por fim, diante da política adotada pelo Tri
bunal de Justiça de São Paulo, de centralizar os Tri
bunais do Júri num único fórum criminal, situado na 
Barra Funda, em São Paulo - SP, 0 que tem inviabili
zado o acesso da comunidade a seus promotores de 
Justiça, a Promotoria Comunitária do Júri de Santo 
Amaro, sem prejuízo de suas atribuições normais, 
entende imprescindível e urgente a criação de um 
posto avançado localizado nas proximidades da re
gião abrangida pelo projeto, a fim de que, em siste
ma de rodízio, haja sempre promotores de Justiça 

. ao alcance da comunidade a que servem.
Mecanismos adotados para medição dos re

sultados
A adoção de critérios objetivos de medição de 

resultados é absolutamente necessária, a fim de que 
seja diminuída a subjetividade da avaliação dos tra
balhos desenvolvidos, para que seja justificada a 
aplicação de recursos nas atividades da Promotoria 
Comunitária e, sobretudo, para motivar outros pro
motores a se engajarem nessa causa.

A seguir, indicamos exemplos de instrumen
tos de medição de resultados, sendo que alguns de
les já foram adotados pela Promotoria Comunitária 
do Júri de Santo Amaro: a) medições estatísticas tem
porais: redução dos índices criminais, aumento do 
!DH,.reduçãoda mortalidade infantil, diminuição da 
evasão escolar, redução no número de distribuições 
de processos criminais, entre outros, dependendo da 
natureza e dos objetivos da ação comunitária desen
volvida; b) criação de organizações populares: fóruns 
permanentes, associações de moradores, organiza- 

' ções não-govemamentais, movimentos populares, 
entre outras formas de aglutinação de lideranças 
locais, em torno de causas de interesse comum, a 
partir da atuação da Promotoria Comunitária; c) re
conhecimento social e da comunidade local: prêmi
os, homenagens, menções honrosas, participação 
em eventos comunitários com presença destacada;
d) formação de líderes comunitários; e) registros de 
demandas e prioridades coletadas diretamente da



comunidade: audiências públicas, encontros com li
deranças comunitárias locais, atas de reuniões.

Conclusão: a Promotoria Comunitária como 
mandamento constitucional

Nossa Constituição incumbiu o Ministério Públi
co da defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Foi 
o Ministério Público, portanto, elevado à condição 
de defensor do povo. Parece-nos cristalino que, para 
o exercício de tão nobre missão, devem os integran
tes do Ministério Público, em primeiro lugar, estar 
próximos daqueles que pretendem defender, presen
tes nas comunidades em que atuam. Devem saber que 
comunidade é essa, onde se situa, o que pensa, quais 
são suas necessidades, devem estar sempre dispos
tos a ouvi-la. E, mais importante, a comunidade deve 
saber quem é o Ministério Público, quem é o seu repre
sentante, quem é oseu promotorou a sua promotora. 
Ou alguém acha razoável o defendido desconhecer 
quem é o seu defensor? O Ministério Público tem 
que ter um rosto, um endereço, um telefone. E, para 
isso, precisa interagir com a comunidade, conquis
tando, assim, a legitimidade de suas ações. A comu
nidade não precisa mais, ou precisa muito pouco, de 
promotores e procuradores que apenas permane
cem em seus gabinetes, aguardando os processos 
encaminhados pelo Judiciário. A comunidade preci
sa e deseja um Ministério Público formado de agen
tes políticos, que interfiram na realidade social, trans- 
formando-a, para que todos tenham vida e vida em 
plenitude. Afinal, esse é o comando constitucional para. 
o Ministério Público.

A Promotoria Comunitária, que tem, como 
fundamento para sua construção, a abertura e a 
aproximação de seus promotores para a comunida
de e também para outros órgãos públicos, e, como 
prioridade de atuação, as ações preventivas, é o 
modelo de Ministério Público que mais atende a esse 
mandamento constitucional.

Além detodos os benefícios que a Promotoria 
Comunitária pode trazerem sua atuação diferencia
da, ela permite à comunidade um controle social 
mais direto sobre òs representantes do Ministério 
Público, viabilizando, ainda, a- medição dos resultar 
dos sociais de suas atividades.

Embora não seja fácil construir uma Promo
toria Comunitária, o esforço vale a pena. A Promo
toria Comunitária não é apenas um novo método de 
trabalho. É uma filosofia de ser Ministério Público:, 
comprometido com a comunidade a que serve, e em 
busca de resultados efetivos para a melhoria da qua
lidade de vida de seus cidadãos.

MARTINS, A. et al. Community Prosecutor's Office at 
Santo Amaro’s Tribunal: arising, present situation 
and prospects. Revista Justitia (São Paúlo), v. 198, p. 
319-332/jan/jun. 2008.

° ABSTRACT: The main purpose of this articíe is to 
trace down the origin and beginning of the 
construction of the Community Prosecutor’s Office 

• at Santo Amaro’s Tribunal, reporting in detail its 
first actions and their outeomes. Although not in 
a comprehensive way, this article will also point 
out the Community Prosecutor’s Office’s recent 
deveíopments in regards to the several obstacles 
and difficulties faced so far. Finaily, it will briefly 
present some prospects for its permanence and 
expansion of its scope since, it is believed, the Com- 
m unity Prosecutor's O ffice can s ig n ifica n tiy  
contribute to the reduction of criminality in our 
nation.

'• KEYWORDS: Community Prosecutor’s Office. Tri
bunal of the Prosecutor’s Office. Community. Pu
blic organs. Prevention. Violencé. Crim inality. 
Hom icides. Bar operations. Popular Tribunal. 
Service network.
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Â Liberdade de Expressão na Jurisprudência 
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

« SUMÁRIO: Direito à Honra versus Liberdade de 
Expressão: a jurisprudência portuguesa -  a dou
trina -  a jurisprudência do TEDH. Referências bi
bliográficas

» RESUMO: O Tribunal Europeu dos Direitos do Ho
mem tem sido frequentemente chamadoa dirimir 
situações de conflito entre a liberdade de expressão 
e o direito à honra e à reputação, nomeadamente de 
políticos, outras pessoas com notoriedade social e 
instituições. Contrariamente às jurisdições nacio
nais, mais comprometidas com a defesa destes 
valores, o tribunal tem feito pender a balança no 
sentido do predomínio da liberdade de expressão, 
limitando drasticamente as hipóteses de ingerên
cia que o n° 2 do art. io °  da convenção consagra.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito à liberdade de ex
pressão e honra. Conflito com interesse público. 
VisãodoTribunál Europeu dos Direitos do Homem.

Venho assistindo, nos últimos anos, ao au
mento de litigância penal no campo da invocada 
defesa da honra e reputação por parte de titulares 
ou candidatos a cargos políticos e altos cargos públi
cos face a juízos, críticas, opiniões ou simples relatos 
factuais veiculados através dos órgãos de comunica
ção social.

Sendo a veiculação desses relatos e críticas 
mais frequente em épocas coincidentes com dispu
tas eíeitorais, é também nessa altura que se exaspe
ra a sensibilidade dos visados, e as queixas afluem 
em maior número às instâncias formais de controlo.

Procurador-Geral Adjunto. Director do Departam ento de 
Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra - Portugal.

Euclides DÂMASO SIMÕES'

Bastas vezes me tenho, por. isso, interpelado 
sobre a melhor forma de realizar a justiça em tais 
casos. E os caminhos que tenho trilhado são os ha
bituais: indago primeiramente qual o sentido da 
jurisprudência, dos tribunais superiores portugue
ses e me aventuro depois, em curtos e despretensio
sos raids, por alguma da doutrina mais acessível..

Ao fazê-lo, tenho-me deparado com duas vi
sões antagônicas.

A jurisprudência portuguesa,' na solução do 
conflito entre o direito à honra e à reputação e o 
direito à liberdade de expressão, tem-se, majoritari- 
amente, inclinado a favor do primeiro.

A minha faita de preparo sociológico hão me 
permite desvendar as causas profundas de tai pro
pensão. Não desconheço os clichês do "país do 
respeitinho", "respeitinho ” confundido com into
lerância à crítica e ao dissenso, cultivado ao longo 
de séculos. Nem tão pouco a natureza paroquial da 
nação, a quase insuportável imobilidade social e a 
contiguidade excessiva das elites. Estará aí a expli
cação para as tendências encontradas?

O certo é que, na aferição que os tribunais 
nacionais vêm fazendo do difícil equilíbrio entre os 
valores em tensão, ambos com expressão constitu
cional, a tônica tem sido a de que: a) "A liberdade de 
expressão e de informação não pode prevalecer so
bre os direitos fundamentais dos cidadãos, desig
nadamente o direito ao bom nome” (Ac. R.L, de 17/ 
3/1998); b) "Conflituando 0 direito ao bom nome e 
reputação e 0 direito à liberdade de expressão e in
formação e sendo os dois direitos de igual hierarquia 
constitucional, o direito à liberdade de expressão e 
informação, pelas restrições e limites a que está. su
jeito, não pode, ao menos em princípio, atentar con
tra 0 bom nome e reputação de outrem” (Ac. STJ, de 
5/3/1996); Õ “É ilícita a conduta que atinge a honra 
de outrem quando atribui a este factos desonrosos, 
sem apoio em fontes seguras e já depois de terem
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sido objecto de desmentidos credíveis” (ibidem); d) 
"Apesar de a notícia réiatarfactos verdadeiros, de re
levo sociai, sendo a sua publicação legitimada pelo 
direito de informação, o títuio "Mão na bolsa” conju
gado com "Francamente” è otexto “Sousa Franco ilu
diu a lei” é objectivamente atentatório do bom nome 
e reputação do ofendido" (Ac. S.T.J., de 12/1/2000); e) 
"Estando em confronto dois direitos de igual hierar
quia constitucional -  o direito à honra e 0 direito à 
liberdade de expressão-, a colisão de ambos conduz, 
em princípio, à necessidade de compressão do segun
do” (Ac. R.C, 18/4/2001); f) "Não éjurídicamente acei
tável que, em nome das liberdades de imprensa, de 
expressão, de opinião e de informação, se ofenda, 
injustificada e imerecidamente, a honra e a conside
ração de outra pessoa, mesmo que no âmbito do 
direito de participação na vida política e ‘relativa
mente a assuntos de interesse público, como são os 
relativos à questão autárquica” (Ac. R.P. de 21/3/ 
2007).

«Essa inclinação perturbou-me. Não porque 
entenda que 0 manto da atipiçidade penal deva co
brir todo o tipo de piadas de mau gosto acerca de 
figuras públicas ou de indiscrições sobre aspectos 
da sua vida privada, quando não mesmo do núcleo 
irredutível da sua intimidade. Mas porquetenho por 
essenciais os valores da liberdade de informação e 
de expressão na defesa de alguns dos pilares funda
mentais das sociedades democráticas-precisamente 
os da boa governação, da transp arência  e da 
“accountability".

Estudiosos dotema da corrupção (na acepção 
mais lata do termo) assinalam que, muitas vezes, 
quando ocorrem insuficiências-legais, imunidades 
e privilégios, falta de cooperação internacional ou , 
falta de meios humanos e materiais para enfrentar 
casos de corrupção de pessoas muito poderosas 
politica ou economicamente e os Tribunais de Jus
tiça não conseguem atuar, são os órgãos de infor
mação que conseguem resultados eficazes contra' 
a corrupção.' Ou seja: os meios de comunicação, 
quando livres e independentes, podem dar exposi-

1CASTRESANA, 2005.

cão à corrupção e ajudar a proporcionar à opinião 
pública informação sobre as actividades dos órgãos 
encarregados de a combater.'’ É, por isso, importan
te garantir que, por formas mais ou menos subtis, 
não se reduza nem desperdice esse potencial.

Tomarei emprestadas as palavras de um jor
nalista, para representar essa preocupação:

Cada vez que alguém aparece na comunica
ção social a fazer uma denúncia relevante há 
sempre um bando de picuinhas que exprime 
imediatamente a sua indignação com vozinha 
de contratenor: "Se assim é, então prove". Es- - 
condida atrás de um suposto rigor legalista e 
confundindo as regras do espaço público com 
as leis dos tribunais, a brigada do "então pro
ve" é perigosamente conservadora e gosta do 
cheiro a pântano, crescendo à sombra da nos
sa falta de cultura democrática [...]. Como se 
cada vez que uma pessoa abrisse a boca para 
protestar tivesse obrigatoriamente de estar 
munido de dossiês e documentação em papel 
timbrado. Nove em dez vezes o "entãoprove" 
é apenas mais uma forma mais ou menos ela
borada de proteger o estado das coisas e ta
par a boca a quem se queixa.1 2 3

E quem se queixa, digo-o agora eu, seguindo 
0 estudo muito recente do cientista político Luís de 
Sousa, “Corrupção e Ética em Democracia: o Caso de 
Portugal”’, em que aborda a relação entre os “me
dia” e a corrupção, quem se queixa prefere fazê-lo 
aos órgãos de comunicação social. Porque conside
ra que “os órgãos de comunicação social investigam 
casos de corrupção com mais sucesso do que os ór
gãos de investigação do Estado”.4

Imperioso é, portanto, que não se lhes tolham 
os movimentos, que não se lhes cerre a boca, que 
não se faça descer sobre eles qualquer cortina de

2 DILLEP, 2005.
3 TAVARES, 2007.
4 MEIRELES, 2007.

ferro e de sombra que comprometa a qualidade da 
nossa vida colecíiva.

Contra qualquer obstrução do caminho da 
transparência levanta-se daramente a doutrina mais 
actual e reputada, forjada na Alemanha e trazida qté 
nós por Manuel da Costa Andrade. Percorrê-la, ain
da que ermformulações sintéticas, de acesso práti
co, foi um exercício de apaziguamento. Vejam :5

â) A atipiçidade da crítica objectiva não de
pende do acerto, da adequação material ou da "ver
dade” das apreciações subscritas;

b) O direito de crítica não conhece limites quan
to ao teor, â carga depreciativa e mesmo à violência 
das expressões utilizadas;

Ouem quer participar no debate político 
através da crítica, não tem primeiro que pe
sar as suas palavras numa balança de ouri
ves. Ouem exagera e generaliza, quem, para 
emprestar mais eficácia ao seu ponto de v is - . 
ta, utiliza expressões desproporcionadas, 
rudès, carregadas, grosseiras e indelicadas 
[...] nãotem que recearquaiquer punição [...].
É evidente que na luta política e particular
mente no combafe ele itoral’[...] não pode 
prevalecer o tom e o registro próprios de um 
sanatório (UHLITZ apud COSTA ANDRADE, 
1996, p. 236).

c) A actuação das instâncias públicas está 
submetida ao escrutínio do direito de crítica com esse 
mesmo sentido, alcance e estatuto jurídico-penal.

“A ordenação fundamental da vida democrá
tica e livre pressupõe a mais aberta e desinibida dis
cussão dos cidadãos sobre a correcção da condução 
da coisa pública”.6

“O direito dos cidadãos de criticar os actos dos 
poderes públicos sem medo de sanções pertence ao 
núcleo irredutível do direito fundamental de expres
são do pensamento”.7 1

internacional

sCOSTA ANDRADE, 1996, p. 235 eseguintes.
6 Sentença de 5/3/1992 do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 
7ldem.
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Foi, pois, já confortado pela vigorosa afirm a
ção desses princípios que, pela mão sábia do meu 
distinto colega dr. João Miguel, que em Estrasburgo 
sofre as agruras das nossas frequentes condenações, 
dei os primeiros passos no desvendamento da ju ris 
prudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Ho
mem sobre essa matéria.. V

Para constatar, com agradável surpresa, que, 
contrariamente às jurisdições nacionais (não, os tri
bunais portugueses não estão isolados também 
quanto a isso), mais comprometidas com a defesa 
dos valores da honra e da reputação pessoal, o Tri
bunal de Estrasburgo tem feito pendera balança no 
sentido do predomínio da liberdade de expressão, 
limitando drasticamente as hipóteses de “ingerên- 
cia” que o n° 2 do art. 10o da Convenção Européia 
dos Direitos do Homem consagra.

Vejamos, pois, em breve síntese, de que for
ma surpreendí, na sua jurisprudência da última dé
cada, a afirmação do primado desse valor:8

a) "A liberdade de expressão vale nãb somen
te para as informações ou idéias favoráveis, inofen
sivas ou indiferentes mas também para aquelas que 
ofendem, chocam ou inquietam. Assim o recomen
dam 0 pluralismo, a tolerância e 0 espírito de aber
tura, sem os quais não há “sociedade democrática”.

Esses princípios assumem particularimportân- 
cia no domínio da imprensa. Se ela não deve ultra
passar os limites fixados em vista, nomeadamente, 
da protecção da reputação de outrem, incumbe-lhe, 
contudo, transmitir informações e idéias sobre ques
tões políticas bem como sobre outros temas de in
teresse geral.

O direito à liberdade de expressão, consagra
do no art. 10o da Convenção Européia dos Direitos

Cfr. Acórdão Oberschlick contra Áustria, de 1/7/1997; Acórdão 
Lopes Comes da Silva contra Portugal, de 28/9/2000; Acórdão 
Colombani e outros contra França, de 25/6/2002; Acórdão Ernst 
e outros contra Bélgica, de 15/7/2003; Acórdão Amihaiach.ioaie 
contra a Moldova, de 20/4/2004; Acórdão Karhuvaara e lltalehti 
contra a Finlândia, de 16/11/2004; e Acórdão Mestre e SIC contra 
Portugal, de 26/4/2007.
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do Homem, constitui um dos fundamentos essenci
ais de uma sociedade democrática e uma das condi
ções primordiais do seu progresso e do direito de 
manifestação de cada um.

b) A imprensa desempenha um papel eminente 
numa sociedade democrática: se não deve ultrapassa r 
certos limites, respeitantes sobretudo à protecção da 
reputação e aos direitos de outrem, incumbe-lhe con
tudo comunicar informações e idéias sobre todas as 
questões de interesse geral. À sua função de as divul
gar junta-se o direito do público de as receber.

Se proceder de outra forma, a imprensa não 
poderá desempenhar o seu papel indispensável de 
“cão de guarda”,

c) Os jornalistas agem de boa-fé e respeitam 
as regras deontológicas se considerarem como fon
te credível das suas notícias um relatório solicitado 
por um organismo oficial e elaborado por uma enti
dade especializada, cujo conteúdo não tenha sido 
contestado.

Nessas circunstâncias, não é exigívelque a 
imprensa empreenda sobre o assunto investigações 
autônomas, tendentes à verificação da sua exactidão, 
sob pena de ver diminuído o seu papel indispensá
vel de "cão de guarda”.

d) A protecção das fontes jornalísticas é uma 
das pedras angulares da liberdade de imprensa. A 
ausência dessa protecção poderia dissuadir as fon
tes jornalísticas de auxiliara imprensa a informar o 
público sobre questões de interesse geral. Em 
consequência, a imprensa poderia ficar diminuída 
no desempenho do seu papel de "cão de guarda” e 
na sua aptidão parafornecerinformações precisas e 
fiáveis.

e) Os limites da crítica admissível são mais lar
gos quando é visado um político, agindo na sua qua
lidade de personalidade pública, do que quando é 
visado um simples particular,

O homem político expõe-se inevitável e cons
cientemente a um controle atento das suas acções e 
gestos, quer pelos jornalistas quer pelos cidadãos, e 
deve revelar uma maiortolerância. Ele tem direito a 
ver protegida a sua reputação, mesmo além do âm 
bito da sua vida privada, mas essa protecção deve 
ser equilibrada com o interesse da livre discussão 
das questões políticas.

f) Numa sociedade democrática moderna, to
das as instituições do Estado devem prestar contas 
à população, e esta tem o direito de se exprimir li
vremente sobre o eventual mau funcionamento des
sas instituições.

A crítica, mesmo quando equivale a uma “fal
ta de consideração”, constitui um valor bem mais 
importante que a protecção do prestígio de uma ins
tituição estática, qualquer que ela seja.

g) Exige-se uma interpretação restritiva das 
excepções ou condicionamentos à liberdade de ex
pressão previstos no n° 2 do art. io °  da convenção.

A ingerência iitigiosa que configure condicio
namento deve corresponder a uma necessidade social 
imperiosa e ser proporcional ao objectivo legítimo pre
tendido.

Eis, pois, o relato da navegação pessoal que 
encetei e dos roteiros que percorri.

Continuo com mais dúvidas que certezas. 
Excepto quanto à necessidade de se afirmartão mais 
denodada e fortemente o primado da liberdade 
quanto mais as conjunturas forem propícias à opa
cidade e ao silenciamento.

Seja este,.sublinho, um modesto contributo 
para a superação do cinzento país do “respeitinho”,

Engravatado todo o ano e a assoar-se na 
gravata, por engano.

A ,0 'NElLL

SiMÕES, E. D. Freedom of expression in the European 
Court of Human Rights’ jurisprudence. Revista 
Justitia (São Paulo), v. 198, p. 335-342 /  jan/jun. 2008.

- ÁBSTRÁCT: The European Court of Human Rights 
is often required to resolve conflict situations 
between the freedom of expression and rights 
regardingthe protection of honor and reputation, 
m ain ly  regarding to- p o litic ia n s, notorious 
personalities and institutions. In opposition to 
most of the national ju r isd íct io n s , more 
compromised with these latest values, the court 
has been deciding towards the prevalence of 
freedom of expression, lim iting drasticalíy the 
application of what is stated in the article 10, n. 2 
of the convention.
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Anexo 1
DECISÕES DO TRIBUNAL DE ESTRASBURGO SOBRE Q 
ART. 10o. DA CONVENÇÃO EUROPÉIA DOS DIREITOS 
DO HOMEM

1 -  Acórdão O berschiick  contra Á u stria  (de 1°
de ju lh o  de 1997).

1. A afirmação, numa peça jornalística, de que 
um político proeminente é “ imbecil em vez de nazi ", 
pois "este último epíteto favorecê-lo-ia ", feita na 
sequência de um discurso desse político, de exaltação 
dos soldados do exército do 111 Reich, não constitui um 
ataque pessoal gratuito, porque 0 seu autor fornece 
uma explicação objectivamente compreensível ê eia 
foi retirada do discurso, também provocador, do polí
tico.

2. Sendo verdade que 0 termo "imbecil ", dirigi
do publicamente a um político, pode ofendê-io, no 
caso em apreço parece à medida da indignação cons
cientemente suscitada por esse político. Constitui 
um elemento do debate suscitado por esse político 
através do seu discurso e traduz-se numa opinião 
que, como tal, não é passível de comprovação.

3. A liberdade de expressão vale não somente 
para as ‘‘informações ’’ ou “idéias ” favoráveis, ino
fensivas ou indiferentes mas também para aquelas 
que ofendem, chocam ou inquietam.

Esses princípios assumem particular importân
cia no domínio da imprensa. Se ela não.deve ultra
passar os limites fixados em vista, nomeadamente, 
da protecção da reputação de outrem, incumbe-lhe, 
contudo, transmitir informações e idéias sobre ques
tões políticas bem como sobre outros temas de in
teresse gerai.

4. Os limites da crítica admissível são mais lar
gos quando é visado um político, agindo na sua qua
lidade de personalidade pública, do que quando é 
visado um simples particular.

O homem político expõe-se inevitável e cons
cientemente a um controlo atento das suas acções e 
gestos, quer pelos jornalistas, quer pelos cidadãos, e 
deve revelar uma maiortolerância, sobretudo quando 
produz declarações públicas que se possam prestar à 
crítica. Ele tem direito a ver protegida a sua reputação, 
mesmo além do âmbitoda sua vida privada, mas essa 
protecção deve ser equilibrada com 0 interesse da 
livre discussão das questões políticas.

5. Exige-se uma interpretação restritiva das 
excepções ou condicionamentos à liberdade de ex
pressão previstos no n° 2 do art. 10o da Convenção.

(O acórdãoteve um voto de vencido/opinião dissidente).

II -  Acórdão Lopes Gom es da Silva contra
Portugal (de 28 de setembro de 2000).

1. A utilização, numa peça jornalística, das ex
pressões "grotesco", “boçal" e "reaccionarismoalarve" 
para classificar 0 comportamento de alguém que exer- 
ceactividadejornalística e pretende candidatar-se em 
eleições municipais nãoconstitui um ataque pessoal 
gratuito, uma vez que 0 autor da peça fornece uma 
explicação objectiva.

2. Tal situação releva manifestamente de um 
debate político sobre questões de interesse geral. 
Nesse debate a invectiva política transborda frequen
temente para o plano pessoal: são os riscos do jogo 
político e do livre debate de idéias, garantes de uma
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sociedade democrática. Além disso, a liberdade do 
jornalista compreende também a possibilidade de 
recurso a uma certa dose de exagero ou até mesmo 
de provocação.

3.0  direito à liberdade de expressão, consagra
da no art. 10o da Convenção Europeiq dos Direitos do 
Homem, constitui um dos fundamentos essenciais 
de uma sociedade democrática e uma das condições 
primordiais do seu progresso e do direito de mani
festação de cada um.

A liberdade de expressão vale não somente para 
a s"informações” ou “idéias”favoráveis, inofensivas 
ou indiferentes mas também para aqueias que ofen
dem, chocam ou inquietam. Assim 0 recomendam o 
pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem 
òs quais não há “sociedade democrática”.

Esses princípios assumem particular impor
tância no domínio da imprensa. -

4. Os limites da crítica admissível são mais lar
gos quando é visado um político, agindo na sua qua- • 
tídade de personalidade pública, do que quando é 
visado um simples particular.

O homem político expõe-se inevitável e cons
cientemente a um controlo atento das suas acções e 
gestos, quer pelos jornalistas quer pelos cidadãos, e 
deve revelar uma maiortolerância. Ele tem direito a 
ver protegida a sua reputação, mesmo além do âm
bito da sua vida privada, mas essa protecção deve 
ser equilibrada com 0 interesse da livre discussão 
das questões políticas.

5. Exige-se uma interpretação restritiva das 
excepções ou condicionamentos à liberdade de ex
pressão previstos no n° 2 do art. io °  da Convenção.

. A ingerência litigiosa que configure condicio
namento deve correspondera uma necessidade social 
imperiosa e ser proporcional ao objectivo legítimo pre
tendido.

NOTA: Esse acórdão foi anotado criticamente quanto 
à deficiente fundamentação do juízo de pre
valência da liberdade de expressão, de infor
mação e de crítica sobre a honra e 0 bom nome, 
por Faria e Costa (que interveio como conse
lheiro jurídico do agente português) -  in Re
vista Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), 
ano v (Janeiro -  Março 2001), p. 144 e seg.

III -  Acórdão M estre e SiC contra Portugal (de 
26 de ábril de 2007),

1. A realização e transmissão de uma entrevis- 
• ta televisiva em que o jornalista pergunta 0 director

geral da UEFA sobre 0 conhecimento de casos de 
corrupção de árbitros em Portugal e, concretamen
te, sobre a acção do presidente de um grande clube, 
também presidente da Liga portuguesa de futebol, 
nessedomínio, chamando-lhe “patrão dos árbitros ”, 
e sobre o insulto público que este terá dirigido a 
dois árbitros que intervieram em jogos que o seu 
clube não ganhou, não é merecedora de censura 
penal, face ao disposto no art. 10o da Convenção 
Européia, dos Direitos do Homem.

2. A ingerência limitadora da liberdade de ex
pressão consubstanciada na condenação penal do 
jornalista extravasou as necessidades de uma socie
dade democrática (cfr. n° 2 do art. io°).

O tema em questão (corrupção no futebol), 
mesmo que não tenha natureza estritamente políti
ca, é do interesse geral e de eleição para a imprensa.

Se é verdade que o visado pela entrevista não 
era um homem político no exercício de funções ofi
ciais, domínio no qual a margem de apreciação da 
necessidade de ingerência do poder repressivo es
tadual seria mais reduzida, não é menos, certo que 
se tratava de uma personalidade bem conhecida do 
público, que desempenhava e desempenha um pa
pel importante na vida pública da Nação. Por outro 
lado a entrevista em questão não se referia à vida 
privada dessa personalidade mas exclusivamente às 
suas actividades públicas enquanto presidente de 
um grande clube de futebol e da Liga.

3. A liberdade de expressão constitui, segun
do jurisprudência estabelecida pelo TEDH, um dos 
fundamentos essenciais de qualquer sociedade de
mocrática, uma das condições primordiais do seu 
progresso e do direito de manifestação de cada um.

A liberdade de expressão vale não somente para 
as “informações" ou “idéias ” favoráveis, inofensivas 
ou indiferentes mas também para aquelas que ofen
dem, chocam ou inquietam. Assim 0 recomendam o 
pluralismo, a tolerância e 0 espírito de abertura, sem 
os quais não há “sociedade democrática ”,
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4. A imprensa desempenha um papel em i

nente numa sociedade democrática: se não deve 
ultrapassar certos limites, respeitantes sobretudo 
à protecção da reputação e aos direitos de outrem, 
incúm be-lhe contudo com unicar informações e 
idéias sobre todas as questões de interesse geral. À 
sua função de as divulgar junta-se 0 direito do pú
blico de as receber.

Se proceder de outra forma a imprensa não 
poderá desempenhar o seu papel indispensável de 
“cão de guarda”.

5. Exige-se uma interpretação restritiva das 
excepções ou condicionamentos à liberdade de ex
pressão previstos no n° 2 do art. 10o da Convenção.

A ingerência litigiosa que configure condicio
namento deve corresponder a uma necessidade social 
imperiosa e ser proporcional ao objectivo legítimo pre
tendido.

(O acórdão teve um voto de vencido/opinião dissi
dente).

IV -  Alinha também na afirmação desses princípios 
o Acórdão Colombani e outros contra a 
França, de 25 dejunho.de 2002 (de que existe 
completo resumo na RPCC, ano 13, n° 2, p. 268 
a 270).

Aí se afirma, além disso, a doutrina seguinte:
1. Os jornalistas agem de boa fé e respeitam as 

regras deontológicas se considerarem como fonte 
credível das suas notícias um relatório solicitado por 
um organismo oficial e elaborado por uma entida
de especializada cujo conteúdo nàotenha sido con
testado.

Nessas circunstâncias não é exigível que a 
imprensa empreenda sobre o assunto investigações 
autóríomas tendentes à verificação da sua exactidão, 
sob pena de ver diminuído 0 seu papel indispensá
vel de “cão de guarda

2. O crime de ofensa a Chefe de Estado estran
geiro (previsto, aiém do mais, na lei francesa) consti
tui uma medida excessiva para protegera reputação 
e os direitos de uma pessoa, ainda que se trate de um 
Chefe de Estado ou de Governo, na medida em que,

contrariamente ao crime comum de difamação, não 
permite aos im putados fazer valer a “exceptio 
veritatis", isto é, provar a veracidade das afirmações 
a fim de se exonerarem dè responsabilidade criminal.

Esse regime, que subtrai os Chefes de Estado 
à crítica somente em função do seu estatuto, consti
tui um privilégio inconciliável com a prática e as 
concepções políticas actuais^ E constitui ofensa à li
berdade de expressão, pois não corresponde a q u a l-" 
quer "necessidade social imperiosa

V  -  Também o acórdão KARHUVAARA e ILTALEHTI 
contra a Finlândia, de 16 de novembro de 
2004 (de que existe completo -resumo na 
RPCC, ano 15, na 4, p. 655 a 658).

Aí se afirma, além disso, a doutrina seguinte:
1. A tradição de conferir um estatuto m ais ou 

menos alargado de imunidade aos parlamentares, 
que visa permitira livre expressão dos representan
tes do povo"e impedir que perseguições partidárias 
possam atentar contra a função parlamentar, intenta 
proteger os interesses do Parlamento noseu conjunto. 
Considera-se, por isso, compatível com a Convenção.

2. Contudo, a protecção indirecta concedida 
aos parlamentares, através da previsão de uma agra- 
vação para várias infracções penais contra eles pra
ticadas enquanto o Parlamento esteja em sess~ão, 
não pode ser concedida em casos que não estejam 
directamente relacionados com afunçâo parlamen
tar.

Ví -  Também 0 Acórdão AMIHALACHIOAIE contra 
a Moldova, de 20 de abril de 2004 (de que 
existe completo resumo na RPCC, ano 15, n° 
4, p. 653 a 655).

Aí se afirma, além disso, a doutrina seguinte:
1. A liberdade de expressão valetambém para 

os advogados, que têm o direito de se pronunciar 
publicamente sobre 0 funcionamento da justiça, mas 
a crítica não deve ultrapassar certos limites.

O art. 10o da Convenção protege não apenas a 
substância das idéias e informações expressas mas 
também a sua forma ou modo de expressão. Con-
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vém ter em conta o equilíbrio entre os diversos inte
resses em jogo, entre os quais o direito do público a 
ser informado sobre o funcionamento do poder‘ju 
diciário, os imperativos de uma boa administração 
da justiça e a dignidade da profissão de advogado.

2. A liberdade de criticar os julgamentos dos 
tribunais e o funcionamento do poder judiciário em 
gerai é actualmente um aspecto indispensável da 
democracia, garantindo essa crítica, além disso, um 
bom controlo do poder judiciário.

A manifestação de falta de consideração para 
com um tribunal não precisa, numa sociedade mo
derna, de ser alvo de sancionamento para se garan
tir a autoridade do poder judiciário. Até porque o 
conceito de “consideração ” é de tal forma lato que 
podem ser ao mesmo assimiladas simples críticas.

Numa sociedade democrática moderna todas 
as instituições do Estado devem prestar contas à 
população e esta tem o direito de se exprimir livre
mente sobre o eventual mau funcionamento dessas 
instituições. A crítica, mesmo quando equivale a uma 
"falta de consideração", constitui um valor bem mais 
importante que a protecção do prestígio de uma ins
tituição estática, qualquer.que ela seja. (Declaração 
de voto de um dos juizes).

3. Ao invés, outro dos juizes produziu a seguin
te declaração de dissidência:

A inviolabilidade judiciária, que é uma garan
tia de independência dos magistrados, não é um 
privilégio mas uma condição essencial do exercício 
objectivoe imparcial das suas funções profissionais.

Ouer os "Princípios fundamentais relativos à 
independência da magistratura”, aprovados pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, quer a Recomen
dação R (94) 12 do Comitê de Ministros do Conselho da 
Europa aos Estados Membros sobre a independência, 
a eficiência e 0 papel dos Juizes (adoptada em 13 de 
Outubro de 1994), mostram incontestavelmentequea 
protecção da dignidade dos tribunais e dos juizes contra 
uma influência indevida e a salvaguarda da independên

cia do poderjudiciário são absolutamente necessários 
numa sociedade democrática.

V ii - Tam bém  0 Acórdão Ernst e outros contra 
s Bélgica, de 15 de ju lh o  de 2003 (de que 
existe com pleto resum o na RPCC, ano 14, 
n ° 4 , P- 582 a 585). . .

Aí se afirma, além disso, a doutrina seguinte: 
r. A protecção das fontes jornalísticas é uma das 

pedras angulares da liberdade de imprensa. A ausência 
dessa protecção poderia dissuadir as fontes jornalísti
cas de auxiliar a imprensa a informar 0 público sobre 
questões de interesse geral. Em consequência, a im
prensa poderia ficar diminuída no desempenhodo seu 
papel de "cão de guarda " e na sua aptidão para forne
cer informações precisas e fiáveis.

Uma mèdida de ingerência que afecte a pro
tecção devida às fontes jornalísticas só se conciliará 
com 0 art. io °  da Convenção se for justificada por um 
imperativo preponderante de interesse público.

2. Buscas às redacções dos jornais e às residências 
dos jornalistas tendo por objecto descobriras suasfon- 
tes de informação constituem (mesmo que não produ
zam resultado) um acto ainda mais grave do que uma 
intimação para divulgação da identidade da fonte.

3. Uma medida de ingerência motivada pela 
violação do segredo de justiça visará proteger a re
putação de outrem e, mais globalmente, garantir a 
autoridade e a imparcialidade do poder judicial.

V I I I . -  Tam bém  0 Acórdão Bladet TROMSO e 
STENSAAS contra a Noruega, de 20 de 
m aio de 1999 (de que existe com pleto 
resumo na RPCC, ano 11, n ° 2, p. 317 a 319) 
perfilha idêntico rumo doutrinário .

Nota: O texto integral desses acórdãos pode ser con
sultado em http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ 
search.asp?skin=hudoc-fr.

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
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• SUMÁRIO: I Preliminares. 1 Generalidades. 2 Ser
viço universal: características. 3 Princípios domi
nantes. 3.1 O do direito de acesso. 3.2 O do direito 
de escolha. 3.3 O direito à segurança que sê pers- ■' 
pectiva em particular sob o prisma da segurança 
física. 3.3.1 Incerteza científica. 3.4 O direito à qua
lidade dos produtos ou serviços. 3.5 O direito à 
continuidade e à fiabilidade do fornecimento. 3.6 
O princípio da transparência. 3.7 O princípio da 
equidade. 3.8 O direito de representação (e de par
ticipação activa). 3.9 O direito a entidades inde
pendentes de regulamentação. 3.10 Resolução de • 
litígios. II Ordenamento Português. 1 A regulação.
1.1 A resolução de conflitos. 2 A regulamentação.
2.1 Os regulamentos locais: os contratos pré-redi- 
gidos e suas condições gerais. III A Carta do Con
sumidor de Água. 1 Disposições Gerais. 2 Direitos.
3 Deveres.

o RESUMO: O autor analisa a directiva-quadro da 
água editada pelo Parlamento Europeu e Conselho 
da União Eufòpeia sob a perspectiva do serviço uni
versal. Enuncia os princípios dominantes vertidos 
em documentos da Uniãò Européia à luz do direi
to posto no ordenamento jurídico português. Ma 
parte final do. trabalho, propugna a elaboração de 
uma carta do consumidor de água, em que se con
sagrem direitos e deveres, de forma profunda e 
extensa, como forma de evitar a dispersão norma
tiva e os atropelos que em gerai se cometem, sob 
essa capa, contra 0 consumidor." *

o PALAVRAS-CHAVE: Direitos do consumidor. Ser
viços públicos essenciais. Fornecimento de água. 
Serviço universal. Formação do contrato. Condi-
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convidado da Universidade de Paris XII. Diretor do Centro de 
Estudos de Direito do Consumo/ Coimbra. Presidente da APDC- 
Assocíação Portuguesa de Direito do Consumo.

343

a Directiva“Quadro da Água

Mário FROTA'

ções gerais do contrato. Princípios dominantes. 
Carta do consumidor de água. Direito de acesso. 
Direito de escolha. Princípio da precaução. Direito 
à qualidade. Direitó à continuidade. Direito à transpa
rência. Princípio da equidade. Direito de representa
ção. Direito a entidade de regulação independente. 
Direito a Justiça acessível.

I P re lim in are s

1 Generalidades
A Directiva-Ouadro da Água (DOA) define 

embiematicamente nos seus considerandos que “a 
água não é um produto comercial como outro qual
quer, mas um patrimônio que deve ser protegido, 
defendido e tratado como tal”.1

Por se tratar de serviço de interesse geral, como 
tai reconhecido, mister seria cruzar as normas que 
emergem da DOA com as mais políticas e o acervo 
normativo que as suporta.1 2

A política (europeia) de água exige um enqua
dramento legal transparente, eficaz e coerente, como 
se proclama, aliás, na DOA.

1 De entre os considerandos, destaque para o que sob os n ° s n  e 12 
se delineiam como segue: “Segundo o artigo 174 do Tratado, a po
lítica comunitária no âmbito do ambiente contribuirá para a pros- 
secução dos objectivos de preservação, protecção e melhoria da 
qualidade do ambiente, mediante uma utilização prudente e raci
onal dos recursos naturais, e deve basear-se nos princípios da pre
caução e da acção preventiva, da correcção, prioritariamente na 
fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador." 
“Segundo 0 artigo 174 do Tratado, a Comunidade terá em conta, 
na elaboração da sua política no domínio do ambiente, os dados 
científicos e técnicos disponíveis, as condições ambientais nas 
d iferen tes regiões da Com unid ade, o desenvolvim ento 
econômico e social da Comunidade no seu todo e 0 desenvolvi
mento equilibrado das suas regiões, bem como as vantagens e 
os encargos que podem resultar de actuação ou de omissão."

2 Cfr. considerando 16, como segue: “É necessário continuar 
a integrar a protecção e a gestão sustentável da água nou
tras políticas com unitárias, como as políticas energética, e 
de transportes, a g ríco la , das pescas, regional e tu rística . A
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E porque os princípios que .çxornam os servi
ços de interesse geral se terão de mesclar com os 
que especifícamente subjazem às políticas da água, 
a qualidade é preponderante: “a quantidade (e o 
seu controlo) constitui um elemento acessório de 
garantia de boa qualidade das águas e, portanto, 
devem também ser acopladas medidas quantitati
vas que irão contribuir para o objectivo de garantia 
de uma boa qualidade.”

Outra das preocupações que avultam do pre
âmbulo da DOA é a que se conecta na participação 
das populações, da massa de consumidores em 
função das políticas racionais que se empreendem 
neste particular.

Os objectivos que se im prim em  na DOA 
compendiam-se no estabelecimento de um enqua
dramento normativo que:

- evite a continuação da degradação, e proteja 
e melhore o estado dos ecossistemas aquáti-

, cos, e também dos ecossistemas terrestres e 
zonas húmidas directamente dependentes dos 
ecossistemas aquáticos, no que respeita às 
suas necessidades em água;
- promova um consumo de água sustentável, 
baseado numa protecção a longo prazo dos 
recursos hídricos disponíveis;
-vise uma protecção reforçada e um melhora
mento do ambiente aquático, nomeadamente 
através de medidas específicas para a redução 
gradual das descargas, das emissões e perdas 
de substâncias prioritárias e da cessação ou 
eliminação por fases de descargas, emissões e 
perdas dessas substâncias prioritárias;
- assegure a redução gradual da poluição das 
águas subterrâneas e evite a agravação da sua 
poluição; e

presente directiva constituirá a base para o prosseguimento do 
díá logo e para o desenvolvimento de estratégias destinadas a 
uma maior integração das diferentes políticas. A presente 
directiva pode igualmente dar uma importante contribuição para 
outros domínios de cooperação entre.os Estados-Membros, 
nomeadamente para o esquema de Desenvolvimento do Espaço 
Comunitário (EDEC).”

-contribua para mitigar os efeitos das inunda
ções e secas, contribuindo, dessa forma, para:
- o fornecimento em quantidade suficiente de 
água superficial e subterrânea de boa qualida
de, conforme necessário para uma utilização 
sustentável, equilibrada e equitativa da água,
- reduzir signífícatívamente a poluição das 
águas subterrâneas,
-a  protecção das águas marinhas e territoriais,
- o cumprimento dos objectivos dos acordos 
internacionais pertinentes, incluindo os que 
se destinam à prevenção e eliminação da po
luição no ambiente marinho através de acções 
comunitárias nos termos do n° 3 do artigo 16o, 
para cessar ou eliminarfaseadamente as des
cargas, emissões e perdas de substâncias pe
rigosas prioritárias, com o objectivo último de 
reduzir as concentrações no ambiente mari
nho para valores próximos dos de fundo para 
as substâncias naturalmente presentes e pró
ximos de zero para as substâncias sintéticas 
antropogénicas.

O que importa neste particular é cruzar, afi
nai, os objectivos que se desenham neste passo com 
os que se imbricam nos serviços de interesses geral.

Há quem entenda que as corfexões íntimas 
com o estatuto do consumidor se lobrigam tanto no 
artigo 14o, como no anexo V do documento sob aná
lise, em tema de informações.* 2 3

3 Aí se estabelece 0 que segue: “1. Os Estados-Membros incenti
varão a participação activa de todas as partes interessadas na 
execução da presente directiva, especialmente na elaboração, 
revisão e actualização dos planos de gestão de bacia hidrográ
fica. Os Estados-Membros garantirão, em relação a cada re
gião hidrográfica, que sejam publicados e facultados ao público, 
incluindo os utilizadores, para eventual apresentação de obser
vações:
a) um calendário e um programa de trabalhos para a elaboração 
do plano, incluindo uma lista das medidas de consulta a tomar, 
pelo menos três anos antes do início do período a que se refere o 
plano de gestão;
b) uma síntese intercalar das questões significativas relativas à 
gestão da água detectadas na bacia hidrográfica, pelo menos 
dois anos antes do início do período a que se refere 0 plano de 
gestão;
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É óbvio que 0 mais se coenvoíve na suma preo
cupação de gerir adequadamente os recursos hídricos 
porforma a que possam ser garantidos e distribuídos 
em condições adequadas-do combate à poluição à 
dispensa com qualidade'de água potável aos huma
nos e às actividades que os atin jam  directa ou 
reflexa mente.

Outro dos aspectos em geral debatidos no 
quadro da directiva é 0 das tarifas, ou seja, do preço 
da água queforça é estabelecer e que deverá aproxi
mar-se dos valores reais de exploração (custo finan
ceiro), a que acrescerão os custos dos recursos.4

Problema distinto do do consumidor-paga- 
dor (paga quem consome e na exacta medida em 
que consome, o que constitui também um aflora
mento do princípio-regra da protecção dos interes
ses econômicos) é o que emerge das dificuldades 
com que se confrontam os consumidores economi
camente deprimidos.

Mas é óbvio que não será nesta sede que os 
problemas se equacionarão, antes no quadro do

c) projectos do plano de gestão de bacia hidrográfica, pelo menos 
u m a no antes do início do período a que se refere 0 pia no de gestão. 
Mediante pedido, será facultado acesso aos documentos de 
apoio eà informação utilizada paraodesenvolvimentodo projecto 
de plano de gestão de bacia hidrográfica.
2. Os Estados-Membros devem prever um período de, pelo me
nos, seis meses para a apresentação de observações escritas 
sobre esses documentos, a fim  de' possibilitar a participação 
activa e a consulta.
3. Os n°s 1 e 2 são também aplicáveis às versões actualizadas dos 
planos de gestão de bacia hidrográfica."

4 O anexo III em tema de análise econômica estabelece: "A análise 
econômica deverá conter informações pormenorizadas suficien
tes (tendo em conta os custos associados à recolha dos dados per
tinentes) para:
a) a realização dos cálculos pertinentes necessários para terem  
conta, nos termos do artigo 9°, o princípio da amortização dos 
custos dos serviços hídricos, tomando em consideração as previ
sões a longo prazo relativas à oferta e à procura de água na re
gião hidrográfica e, quando necessário:
- estimativas dos voíumes, preços e custos associados à presta
ção dos serviços hídricos, e
- estimativas dos investimentos pertinentes, incluindo previsões 
desses investimentos;
b) a determinação, com base em estimativas dos seus custos po
tenciais, da combinação de medidas com melhor relação custo / 
eficácia no que se refere às utilizações da água a incluir no pro
grama de medidas nos termos do artigo 11o.”

serviço universal. De sorte que se não subsidiem 
empresas, como se tem por curial, mas se subsidiem 
pessoas em face das condições de debilidade eco
nômica com que se defrontem.

A transparência no que tange à formação 
dos preços, como a Seu tempo se revelará, tem ne
cessariamente de se rever em instrumentos como 
os da co ntab ilid ad e ana lítica, que se presume 
não haver sido implantada erh.qualquer das entida
des gestoras, sem olvidar que há subsídios cruzados 
indeclináveis, já que difícil será destrinçarcom rigor 
os investimentos de que carecem tais entidades para 
fornecer de modo contínuo e fiável o produto a 
quem quer.

É na confluência dos princípios que se definem 
no quadro dos serviços de interesse gerai e nos 
que se captam de uma análise detida da Directiva- 
Ouadro da Água que se desenvolverão as considera
ções que o autor expende no presente ensaio.

2 Serviço u n iv e rsa l: ca ra cte rística s
De harmonia com sucessivos instrumentos 

editados nó seio da União Européia, é possível cap
tar um sem número de conceitos, a saber:

- serviço público
- serviços públicos essenciais
- serviços de interesse geral
- serviços de interesse econômico gerai
- serviço universal
No que tange à noção de serviço público5, 

registe-se o que segue:

5 Esplugas (1998) concebe o serviço público numa dupla verten
te: a ob jectiva  e a sub je ctiva: a concepção objectiva de
Léon Duguít funda-se não em torno de uma idéia de poder, mas 
de serviço público [L'État n ’est pas comme on a voulule 'faireet ■ 
comme a cru quelque, temps qu'il était, une puissance qui 
commande, une souveraineté, il est une coopération de Services 
publics organisés et contrôlés par des gouvernements). A con
cepção subjectiva de Gaston Jèze repousa não na definição 
do serviço público tal como deve ser, mas tal como é (tsont 
uniquement, exdusivement Services publics, les besoins d’intérêt 
général que les gouvernants dJun pays donné ont décidé de 
satisfaire parle procédé du Service public"): o caracter subjectivo 
da definição está, com efeito, ligado à apreciação discricionária 
que os serviços públicos se fazem do interesse geral, vale dizer, 
a qualificação do serviço público radica no julgam ento que ãs 
autoridades competentes fazem em cada instante da existên
cia de uma necessidade de interesse gerai.

■■■■■■■■■■
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Trata-se de uma expressão am bígua, uma 
vez que se refere quer à estrutura que presta o servi
ço, quer à missão de serviço geral que se lhe comete: 
é com o objectivo de promover ou propiciar a rea
lização de uma dada missão de interesse gerai que 
as autoridades públicas podem impor obrigações 
específicas de serviço público à entidade a que se 
confia o serviço.6

Por serviço público essencial se concebe, 
no direito português, as actividades que, imbricadas 
no acervo de missões que ao Estado incumbe tradi
cionalmente promover e realizar, se traduzem no 
fornecimento de produtos e na prestação de servi
ços, como segue:

-saúde
-água
- energia eléctrica 
-g ás
- telecomunicações
- transportes públicos
- serviços postais

! - serviços de educação
- serviços de cultura
- serviços da sociedade da informação (ou do saber) 
Com hierarquizações que importa precisar.
Os serviços públicos essenciais que o legisla

dor recortou na Lei 23/96, de 26 de julho, cingem-se 
tão só a:

- fornecimento de água 
-fornecimento de energia eléctrica
- fornecimento de gás
- prestação de serviços de telecomunicações 

(fixo e móvel)
, - serviços postais (se bem que com a indicação 

de ulterior regulamentação que jam ais se cumpriu) 
Por serviços de interesse geral se conce

be um sem número de serviços integrados ou n io  
no mercado que as autoridades públicas conside
ram sujeitos a obrigações específicas porque idôneos 
a cumprir objectivos de interesse e ordem geral.

Por serviços de interesse econôm ico ge
ral se entende, nos termos do artigo 86 do Tratado

da Comunidade Européia, os serviços de mercado 
que os Estados-membros sujeitam a obrigações de 
serviço público, em função de critérios de interesse 
geral.

Por serviço universal se entende, ainda que 
de forma equívoca, a manutenção da acessibilidade 
e qualidade dos serviços estabelecidos, sem inter
rupções, para todos os utilizadores, durante o pro
cesso de transição do fornecimento em monopólio 
para mercado aberto à concorrência.7

Do preâmbulo do DL 458/99, de 5 de novem
bro, que define 0 serviço universal de telecomu
nicações, se destaca, como, aliás, do seu artigo i° ,  
que o serviço universal se rege pelos princípios da 
u n ive rsa lid a d e , ig u ald ad e, co n tin u id ad e  e 
ace ssib ilid a d e  de preços.

Definir 0 serviço.universal pelos princípios 
que 0 exornam parece, afinal, ser mais fácil do que 
definir em s i 0 próprio serviço.

De resto, as noções que se veiculam nos docu
mentos de base emanados da Comunidade Européia 
não s lo  clarificadoras/como se pode, em verdade, 
verificar pelos conceitos que precedentemente se 
recortaram.

O serviço universal é 0 que se compagina, 
afinal, com 0 que é inseparável dos serviços públicos 
essenciais, na acepção que delçs se retém entre nós.

Os princípios por que se rege 0 serviço uni
versal, nem sempre presentes na modelação dos 
serviços de interesse geral ou como tal definidos, 
estabeleceu-os a Comissão Européia em comuni
cação adrede elaborada.8 

Aí se consigna que

[...] a noção de serviço universal assenta na 
preocupação de assegurar por toda a parte um 
serviço de qualidade a um preço acessível a 
todos. Os critérios do serviço universal assen
tam em princípios: igualdade, universalida
de, continuidade, adaptação, bem como em 
linhas de conduta sãs: transparência de ges
tão, de tarifaçãoe de financia mento, controlo

^Cfr.Anexo II, Definições-Comunicação da Comissão COM (2000), 7 CARTEI, 2002, p. 157 e ss.
de 20 de Setembro de 2000. 3 COM(g6) 443 final de 11 de Setembro de 1996.
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por instâncias distintas dos operadores. Visto 
que nem todos estes critérios estão presentes 
a nível nacional, a sua introdução por inter
médio do serviço universal europeu levou ao 
desenvolvimento dos serviços de interesse 
geral.

No-entanto, há quem entenda9 que os princí
pios são de uma vacuidade impressionante e se não 
acham suficientemente estruturados,

O Comitéde Consumidores considera, porém, 
indispensável se defina uma série de princípios de 
modo claro e inequívoco, porforma a avaliar da sua 
aplicação a cada um dos serviços de interesse gerai..

Os princípios que se delineiam neste particu
lar, obviamente não circunscritos a específicos ser
viços, poder-se-ão listar como segue:

- Acesso
- acesso econômico
- acesso físico
- acesso geográfico
* Escolha
» Transparência e inform ação  
° Q ualidade  

Segurança  
® Equidade
o C o n tin u id ad e e fiabitidade
* Organismos independentes de regulação 
» Representação e p articipação activa
o Recurso
Os princípios, conquanto sem hierarquização, 

poder-se-ão perfilar de modo diverso, como se re
velará no ponto subsequente.

3 P rin cíp io s do m inantes
Os princípios que regem em um ta! domínio, 

que importa escalpelizar, conformando-os, poder- 
se-ão perfilar corno segue:

3.1 O do direito  de acesso
Aceder ao serviço de que se trata constitui, 

em verdade, 0 primeiro dos princípios.
O principio comporta três variantes, a saber:.

9 TRINCIA, 1999, P -7. [...]

- 0 do acesso físico independentemente do 
estatuto particular, da idade ou das deficiên
cias susceptíveis de determinar eventuais in
terdições e/ou inabilitações: ou seja, haja ou 
não capacidade de exercício de direitos, o aces
so ao serviço universal não pode serdenegado 
a quem quer que seja, afigurando-se-nos que 
a primeira das características do serviço deve 
radicar na condição, no estatuto do consumidor, 
dominado pela igualdade, haja ou não regras 
particulares noquetangeaosconsumidores eco
nomicamente desfavorecidos.
- 0 do acesso econômico, vale dizer, a pre
ços "abordáveis”, expressão que pretende sig
nificar que a retribuição, como contrapartida 
do fornecimento ou da prestação, deve pau- 
tar-se por valores acessíveis, moderados, em 
cuja definição é curial participem os actores 
coenvoividos (sem se olvidar os consumido
res, cuja participação é essencial10).

Registe-se, neste particular, o que a LC -L e i  do Consumidor (Lei 
n° 24/96, de 31 de julho) estabelece na alínea h)do n° i  do seu 
artigo 18, no elenco dos direitos consignados às associações:

" 1- As associações de consumidores gozam dos seguintes direitos:
a) Ao estatuto de parceiro social em matérias que digam respeito 

à política de consumidores, riomeadamente traduzido na indi
cação de representantes para órgãos de consulta ou concertação 
queseocupem da matéria;

[..}
c) Direito a representares consumidores no processo de consulta 

e audição públicas a realizar no decurso da tomada de decisões 
susceptíveis de afectar os direitos e interesses daqueles;

d) Direito a solicitar, junto das autoridades administrativas ou 
judiciais competentes, a apreensão e retirada de bens do merca
do ou a interdição de serviços lesivos dos direitos e interesses 
dos consumidores;

[■••]
f) Direito a consultar os processos e demais elementos existentes 

nas repartições e serviços públicos da administração central, 
regional ou local que contenham dados sobre as características 
de bens e serviços de consumo e de divulgaras informações ne
cessárias à tutela dos interesses dos consumidores;

g) Direito a serem esclarecidas sobre a formação dos preços de 
bens e serviços, sempre que o solicitem;

h) D ire ito  de p a rt ic ip a r nos processos de reg u laçã o  de 
preços de fo rn e cim e n to  de bens e de prestações de 
serv iço s e sse n cia is , nom ead am en te  nos d o m ín io s da 
água, e n e rg ia , g á s, tra n sp o rte s e te le c o m u n ica çõ e s, 
e a so lic ita r  os e sc la re c im e n to s sobre as t a r ifa s  pra
tic a d a s e a q u a lid a d e  dos serviços, p o rfo rm a  a pode
rem p ro n u n c ia r-se  sobre e la s ;
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• Neste domínio assinale-se que nem sequer se 
admite que haja discriminação do preço consoante 
os modos de' pagamento adoptados pelos consumi-, 
dores;

- o acesso geográfico  que se- traduz, 
efectivamente, no fornecimento do produto 
ou na prestação do serviço independentemen
te do lugar do domicílio do consumidor.

3.2 O do d ire ito  de escolha
O direito de escolha que se quer pela plura

lidade de serviços, como eventualmente de fornece
dores, em situações ém que a natureza do produto ou 
serviço o recomende ou permita.

O direito de escolha deve estender-se natu- 
raimente às tecnologias e às infra-estruturas e a con
dições gerais alternativas dos contratos, em particular 
no que se prende com o computo do fornecimento, 
modos de pagamento, garantia e assistência.

3.3 O direito à segurança que se perspectiva em 
particular sob 0 prism a da segurança física

De tal sorte que o eixo‘fulcral da política de 
consumidores na União Européia no domínio da 
prevenção, como da precaução, se observe sem 
reservas.

Os textos exprimem em tema de prevenção 
ditames genéricos como específicos: proíbe-se 0. 
fornecimento de produtos e a prestação de serviços 
que, em condições de uso normal ou previsível, im

i) Direito a solicitar aos laboratórios oficiais a realização de 
análises sobre a composição ou sobre o estado de conservação e 
demais características dos bens destinados aoconsumo público 
e de tomarem públicos os correspondentes resultados, devendo

• o serviço ser prestado segundo tarifa que não ultrapasse 0 preço 
de custo;

j) Direito à presunção de boa fé das informações por elas prestadas; 
I) Direito à accãopopular;

[•■■]
n) Direito ã isenção do pagamento de custas, preparos e de impos

to do selo, nos termos da Lei n.° 83/95, de 31 de Agosto;
o) Direito a receber apoio do Estado, através da administração 

central, regionai e local, para a prossecução dos seusfins, nome
adamente no exercício da sua actividade no domínio da form a
ção, informação e representação dos consumidores;

p) Direito a benefícios fiscais idênticos aos concedidos ou a conce
der às instituições particulares de solidariedade social."

pliquem riscos incompatíveis com 0 seu emprego, 
inaceitáveis de acordo com um nível eievado de pro
tecção da saúde e da segurança física das pessoas.

No que tange à pjecaução”, peculiares cui
dados se exigem quando ainda subsiste uma qual
quer incerteza científica.

A precaução que figura em geral12 no Tratado 
da União, ora em vigor, postula um sem número de 

'vectores, a saber: .
- ambiente 
e
- saúde.

11 Cfr. o nosso “Segurança A lim e n ta r- imperativo de cidadania", 
separata da Revista Lusíada de Ciência e Cultura, U.L, Porto, 2002, 
p. 205 ess.
Cfr. 0 artigo 174 do Tratado de Amsterdão /  Nice, que reza:

“i-A  política da Comunidade no domínio do ambiente contribuirá 
para a prossecução dos seguintes objectivos:

- a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do am 
biente;

- a proteççãoda saúde das pessoas;.
- a utilização prudente e racionai dos recursos naturais;
- a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a 

enfrentar os problemas regionais ou mundiais do ambiente.
2- A política da Comunidade no domínio do ambiente terá por 

objectivo atingi r um nível de protecção elevado, tendo em conta a 
diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da 
Comunidade. Basear-se-á nos princípios da precauçãoeda acção 
preventiva, da correcção, prioritariamente ná fonte, dos .danos 
causados ao ambiente e do poluidor-pagador. Neste contexto, as

. medidas de harmonização destinadas a satisfazer exigências em 
matéria de protecção do ambiente incluirão, nos casos adequa
dos, uma cláusula de salvaguarda autorizando os Estados mem
bros a tomar, por razões ambientais não econômicas, medidas 
provisórias sujeitas a um processo comunitário de controlo.

3- Na elaboração da sua política no domíniodo ambiente, a Comu
nidade terá em conta:

- os dados científicos e técnicos disponíveis;’
- as condições do ambiente nas diversas regiões da Comunidade;
- as vantagens e os encargos que podem resultar da actuação ou 

da ausência de actuação;
- o desenvolvimento econômico e social da Comunidade no seu 

conjunto e 0 desenvolvimento equilibrado das suas regiões.
4- A Comunidade e os Estados membros cooperarão, no âmbito 

das respectivas atribuições,-com os países terceiros e asorgani- 
zações internacionais competentes. As formas de cooperação 
da Comunidade podem ser objecto de acordos entre esta e as 
partes terceiras interessadas, os quais serão negociados e cele
brados nos termos do artigo 300.

O disposto no parágrafo anterior não prejudica a capacidade dos 
Estados membros para negociar nas instâncias internacionais e 
celebrar acordos internacionais."

(198), jan./jun. 2 0 0 8 _ _____ internacional

Em particular, no domínio da segurança ali
mentar (e as águas inserem-se neste estilo de preo
cupações), o princípio da precaução é recortado em 
termos sensíveis, revendo-se de análogo modo nos 
pressupostos substantivos e adjectivos de que ar
ranca.

3.3.1 incerteza c ie n t íf ic a 13
O que quer significar que os conhecimentos 

científicos permitem perspectivar um perigo-para a 
saúde sem autorizar a conclusão da existência certa 
do perigo;

Incerteza científica: no domínio da salva
guarda da saúde, a avaliação científica é indispen
sável no processo legislativo.

A gravidade do risco pode revestir duas for
mas: a primeira, uma incerteza científica relativa 
â superveniência de um prejuízo ou uma incer
teza sobre a gravidade do dano; a segunda, uma 
acção instante, urgente.

Duas condições formais se impõem: - .
1a - Carácter transitório: a m edidatom ada 

em virtude do princípio da precaução deverá entén-. 
der-se em simultaneidadecom a da incerteza jurídica;

2a - D iligências investigatórias; oíque visa 
a remediar a incerteza científica por via de uma 
consequente investigação científica.

’* • * 2 3 40  Regulamento da Segurança dos Alimentos, de 28 dejaneiro de 
2002 {R (CE) 178/2002), diz 0 que segue no seu art. 70 acerca da 
p re ca u çã o :

“7. Nos casos específicos em que, na sequência de uma avaliãção . 
das informações disponíveis, se identifique uma possibilidade 
de efeitos nocivos para a saúde, mas persistam incertezas a ní- . 
vel cientifico, podem ser adoptadas as medidas provisórias de 
gestão dos riscos necessárias para assegurar o elevado nível de 
protecção da saúde porque Se optou na Comunidade, enquanto 
se aguardam outras informações científicas que permitam uma 
avaliação mais exaustiva dos riscos.

2. As medidas adoptadas com base no n .°i devem ser proporcio
nadas e não devem impormais restrições ao comércio do que as 
necessárias para se alcançar o elevado nível de protecção por 
que se optou na Comunidade, tendo em conta a viabilidadetéc- 
nica e econômica e outros factores considerados legítimos na 
matéria em questão. Tais medidas devem ser reexaminadas 
dentro de um prazo razoável, consoante a natureza do risco para 
a vida ou a saúde e o tipo de informação científica necessária 
para clarificara incerteza científica e procedera uma avaliação 
mais exaustiva do risco."
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3.4 O d ire ito  à q u a lid ad e  dos produtos ou 
se rv iço s

Tal direito pressupõe obrigações de base que 
garantam a'qualidade física dos produtos forneci
dos ou dos serviços prestados aos consumidores.

A qualidade abarca, por seu turno, como se 
tem por curial, domínios outros que se prendem com 
os demais princípios ou atributos que neles se im- 
bricam, a saber:

* fiab ilid ad e  e continuidade dos serviços
* com unicação com os consum idores
* ind icadores de q u alid ad e e respectiva 

p u b lic id a d e
* inquéritos de satisfação e seus reflexos 

permanentes nos indicadores de qualidade
- pagamento e suas opções (metrologia)
* rèclamações e seu tratam ento.
Por conseguinte, recorta-se a qualidade e seus 

pilares bem como as refracções de um tal princípio.

3.5 O direito à continuidade e à fiab ilid ad e  do 
fo rn e c im e n to

* Os serviços terão de ser assegurados de modo 
contínuo, permanente e fiável.

Tal princípio pressupõe e implica uma garantia 
contra a ausência de conexão ou de continuidade.

Se a interrupção de fornecimento for consen
tida, impõe-se 0 recurso a procedimentos de equi
dade por forma a que os prejuízos eventualmente 
causados se reparem sem detença; a natureza espe
cífica do fornecimento impõe-no de todo.

3.6 O p rin cíp io  da tran sp arê n cia
A informação constitui, como se não ignora, 

direito fundamental do consumidor.14
No plano da informação, inscrito no Progra

ma P re lim inar das Com unidades Européias15, 
define-se como princípio, entre outros, 0 da transpa- 

" rência, a saber, a informação que garanta 0 domínio 
das características essenciais de produtos e serviços.

HCfr. Constituição da República Portuguesa -  artigo 60o.
’3 Cfr. o nosso "Política de Consumidores na União Européia ", se

parata da Revista Lusíada de Ciência e Cultura, U.L., Porto, 2000, 
p. 139 e ss.



350 lustitia, São Paulo, 6b { i 98), jan./jun. 2008

No particular de que se trata, impõe-se:
• informação clara e compatível sobre as tarifas;
• clareza dasfacturas dos consumidores domésticos; 
» modalidades e condições de fornecimento;
• os direitos dos consumidores no domínio 

do contrato de fornecimento;
• regulamentação;
• regime de propriedade;
• actividade das empresas.
A transparência volve-se ainda nos processos 

de decisão dos governos e das instâncias regulamen- 
tadoras, na elaboração de normas que disciplinem o 
sector coenvoívido:

- o financiamento base do serviço universal
- os encargos com as atribuições de serviço 

universal a s-uportar pelas empresas.

3.7 O p rin cíp io  da equidade
Se 0 fornecimento dos produtos ou a prestação 

dos serviços for.assegurado por diferentes empresas, 
impõe-se que se estabeleça uma concorrência real e 
leal, essencial, de resto, porforma a garantir um siste
ma uniforme, que proporcione condições as mesmas 
entre operadores/fornecedores e designadamente um 
acesso equitativo às infra-estruturas.

O acesso dos consumidores aos serviços ga- 
rantir-se-á por meio de normas que assegurem uma 
concorrência leal e por padrões de normalização que 
propiciem a liberdade de acesso.

A igualdade pressupõe que se trate igualmen
te o igual e desigualmente 0 desigual. Só assim 
a igualdade se manifestará em seu esplendor.

3.8 O direito de representação (e de participação 
activa)

Normas devem ser editadas porforma a garanti
rem a consulta adequada das instituições e a participa
ção activa dos consumidores rios processos de decisão.

Ainda que divirjam na sua constituição as es
truturas associativas, o princípio fundamental da 
independência das instituições de consumidores 
deve tornar-se condição sine qua non para a partici
pação em todos os projectos que se instaurem (as 
associações-empresa que se não revejam em pro
cessos de autenticidade e genuidade devem ser ar- 
redadas de um qualquer processo do jaez destes).

3.9 O direito  a entid ad es independentes de 
re g u la m e n ta çã o

A Comissão Européia manifesta-se peremptori- 
amente no sentido de se constituírem organismos que 
não dependam nem dos governos, tão pouco das em
presas e que disponham de recursos apropriados, de 
poderes sancionatórios e de atribuições claramente 
definidas para que 0 distanciamento das somas de in
teresses coenvolvidos sé afirme indefectivelmente.

O Comitê de Consumidores considera, porém, 
como essencial que as associações de consum i
dores participem activamente nas decisões que de 
todo lhes respeitem.

3.10 Resolução de lit íg io s
Os Estados-membros deverão prever sistemas 

gratuitos e amigáveis de composição de interesses, 
mecanismos de indemnização em caso de prejuízos 
causados aos consumidores, resolução imparcial dos 
litígios que persistam, de molde a que se dispense 
uma Justiça célere, segura, eficaz e graciosa, para 
que não advenham para os consumidores quaisquer 
gravames sempre que em causa se achem os seus 
direitos. Uma Justiça acessível e pronta, afinal, que 
garanta os consumidores contra todos os bloqueios 
que se lhes deparem.

II O ordenam ento português
.. t

i  A regulação
O Jnstituto Regulador das Águas e Resíduos 

(IRAR), criado pelo Decreto-Lei 230/97, de 30 de agos
to, cujos estatutos foram aprovados pelo DL362/98, 
de 18 de novembro, é uma pessoa colectiva de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira 
e patrimônio próprio, sujeito à superintendência e à 
tutela do Ministro das Cidades, do Ambiente e Or
denamento do Território.

Conquanto as obrigações emergentes do ser
viço universal se patenteiem, ao que parece, no qua
dro legal que emoldura as águas e os resíduos, facto 
é que, como de resto transparece de posições ou
tras16, não há uma sistematização adequada dos prin-

,É Cfr. Consumo e Justiça -  5 a Conferência -  Temas I "Serviços 
Públicos Essenciais”, Estudo, Fenacoop, Lisboa, pág. 55.
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cípios e das obrigações decorrentes do carácter de 
essencialidade destes serviços, poisactualmeníe são 
diversos os diplomas que parecem concretizar os 
princípios do serviço universal. - .■ -

Se se alçar os critérios e os valores que lhes 
subjazem em algo de aferidor da conformidade da 
entidade a que cabe a regulação às missões que se 
lhe cometem, concluir-se-á que a preclusão dos prin
cípios na vertente situação é patente.

A reclamada independência do instituto re
gulador não se observa na circunstância, dada a li
gação umbilical ao Ministério de tutela da área do 
ambiente.

Além do mais, a concorrência não se regista, 
naturalm ente pela especificidade do sector das 
águas. Se bem que se hajam ampliado os processos 
de concessão dos serviços ou de constituição de 
empresas municipais.

A qualidade permanece ainda distante.
E a segurança não parece de todo consegui

da como pontos sensíveis que são e, em particular, 
em período de prevenção específica ante o clima de 
perturbação da paz que se vive actualmente.

O acesso a preços moderados, "abordáveis",: 
a despeito das p o líticas de preços em geral 
adoptadas, nem sempre se observa, tanto mais que 
há, como recentemente se noticiou, abruptos au
mentos da ordem dos 250% a 300%.

A adaptabilidade também se preclui, tanto 
mais que os progressos técnico e tecnológico nem 
sempre se adoptam ou incorporam.

'A transparência padece, em gerai, de'inter
venção, mercê de unia atitude permanente dos servi
ços e das empresas face à massa dos consumidores.

No que tange, porém, ao direito de repre
sentação e ao de participação, importa s ig n ifi
car que, em geral, se trata de letra morta, uma vez 
que as associações de consumidores não vêem re
conhecidas as suas virtualidades neste particular:

- não são consultadas
- não participam do processo de fixação de 

preços
- não integram os conselhos municipais de 

consumo porque inexistentes

- quando muito intervém motu proprio pe
rante as empresas, ao deduzirem reclamações pelos 
desvios detectados no fornecimento da água e em 
reacção ao lançamento de tarifas sobre efluentes ou 
resíduos.

O que permite, de resto, significar que as as
sociações de consumidores permanecem à margem 
de todos os processos que se desenvolvem neste 
dom ínio. O que, em si mesmo, constitu i uma 
m arginalidade que há que superar.

i . i  A resolução de co nflito s
Afora, ao que se afigura, os SMAS/Porto, que 

criaram recentemente 0 cargo de provedor dos servi
ços, não se instituiu deforma geral qualquer sistema 
específico de apreciação e resolução de conflitos.

Episodicamente, os serviços aderem à arbitra
gem voluntária institucional mediante convenção 
arbitrai, 0 que lhes permite beneficiar das virtuali
dades de tais estruturas, onde as haja.

No entanto, os tribunais arbitrais e os centros 
de arbitragem que lhes servem de suporte só atingi
rão os objectivos que neles se imbricam se o direito 
novo, em e q u ilíb rio  e com ca ra cterísticas de 
essencialidade que perpassam portaisdomínios,for 
intuído por quem aprecia e julga os feitos. Já que há 
uma diferença abissal entre as regras que emergem 
do passado e as mal assimiladas regras que os prin
cípios ora vigentes postulam. Não se pode aplicar 0 
direito novo sob 0 influxo do direito de pretérito, 
em particular quando 0 direito novo é ruptura, é 
marco distinto, e não mera expressão de uma evolu
ção na continuidade...

Não se pode olvidar que 0 recurso que persis
te às execuções fiscais reflecte bem 0 estado do 
direito: execuções fiscais onde há meros contratos 
de consumo, que são de direito privado, constituem 
aberração de proscrever.

2 A regu lam entação
Domínio dos mais complexos, a legislação 

vertida neste particular revela um sem número de 
tergiversações qual reflexo do desvario ou, ao me
nos, das incongruências que se apossaram do legis
lador.
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Se nos atívermos tão só ao contrato de forne
cimento de água, que releva, de resto, do direito do 
consumo e se subsume, por conseguinte, à LC -  Lei 
do Consumidor '7, verificaremos que a sua regu
lamentação deriva tanto do DL 446/85, de 25 de ou
tubro’8, como do DL 207/94, de 6 de agosto’9, como 
do DR 23/95, de 23 de agosto17 * * 20, e da Lei 23/96, de 26 
de julho21, para além de regulamentos aprovados 
pelas assembléias municipais, como ainda de des
pachos ou de disposições específicas editadas quer 
por empresas concessionárias de serviços públicos 
como por empresas municipais.

O que quer significar que,,para além de um 
corpo central de normas, ainda assim susceptíveis 
de entendimentos plúrimos (v.g., há quem persista 
em inserir nas facturas quotas de d isponibilida
de que constituem autênticos e genuínos  con
sumos mínimos,'proscritos pelo artigo 8o da Lei n° 
23/96, de 26 de julho), haverá 308 modelos distin-

17 Cfr. n ° 2 do artigo 2° da Lei n ° 24/96, de 31 de julho.
’8 Lei das Condições Gerais dos Contratos, aplicável na circunstân

cia, já que a sua disciplina se não exclui de contratos do jaez destes 
por não figurar no seu artigo 30 qualquer ressalva nesse sentido: 
excíuídosda sua aplicação se acham, no que nos importa:

- as cláusulas típicas aprovadas pelo legislador;
- os contratos submetidos a norrqas de direito público;
- as cláusulas que resultem de tratados, ou convenções internaci

onais vigentes em Portugal.
’9 O diploma de que se trata, que actualiza a legislação de 1946 no 

domínio da distribuição de água, como de drenágem de águas 
residuais, revela-se desordenado, díspar, inconsequente e não 
esgota a matéria em que rege. Sobre 0 contrato dispõe especifi
camente em 7 normas, o que se tem por insuficiente.

20 O diploma regulamentar (do anterior) peca também por se so
correr de deficiente técnica legislativa: dispõe no capítulo II, sob 
a epígrafe “medidores de caudal", de regras sobre contadores 
de água, substituição, controlo metrológico, periodicidade de 
leitura, avaliação de consumo, correcção dos valores e periodici
dade de medições. No que tange à disciplina do contrato, há 4 
regras, desconexas e que se destinarão a colmatar as lacunas da 
lei, o.que se configura como frustre tentativa, por não ser nem 
abarcante nem exaustiva a disciplina deles constante.

75 A Lei de Protecção do Consumidor de Produtos e Serviços Públi
cos Essenciais constitui outra peça da manta de retalhos que é o 
ordenamento neste particular. Já que as normas dela constan
tes se aplicam também aos contratos de fornecimento de água, 
energia eléctrica, gás e de prestação de serviços de telecomuni
cações-m óveis e fixos, conquanto nela não haja expressa refe
rência neste ponto às qualificações dos serviços.

tos de contratos de fornecimento, um por cada um 
dos municípios abrangidos (se se excluírem os do
minados por sistemas multimunicipais).

O facto permite, em verdade, reflectir em tor- 
. no das patentes desigualdades que se'observam 
neste particular.,

E inclinamo-nos para que um só regime se es
tabeleça para todo 0 espaço nacional.

Nas normas privativas e em vigorem cada um 
dos municípios surgem as disposições mais aber,- 
rantes, a saber: , ;

- Depois de regularizados os débitos em atra
so -  e só depois- ,  suspende-se, sem mais, 0 forneci
mento porforma a que se possa dar início a um novo 
contrato com a exigência da caução;

• Normas, de resto, ignoradas pelos proprie
tários e usufrutuários, que estabelecem que, se eles, 
como locadores, não notificarem a empresa da ces
sação do contrato de locação, suportarão na sua es
fera os encargos advenientes das facturas erh dívida

■ do locatário cessante;
• A sujeição das dívidas em aberto.ao regime 

das “execuções fiscais”, o que só se verifica por ma-
■ nifesta ignorância dos operadores públicos ou 

parapúblicos ou ainda dos privados que de tal se 
socorram;

- A não celebração de contratos novos a pro
prietários, usufrutuários e locatários se não solve- 
rem as facturas em dívida dos contraentes que os 
precederam na habitação ou nas instalações, ainda 
que entre eles não haja qualquer nexo regular ou 
acidental.

Só uma análise detalhada dos documentos de 
base permitirá avaliar das divergências entre o 
clausulado dos contratos e a normalidade dos ins
trumentos legais à luz dos quais eventual análise se 
processará.

Ademais, princípios como os de representa
ção e da participação que lhe são inerentes não

■ têm expressão no quadro actual."
Nem há nomeadamente,tantoquanto sejulga 

saber, a participação na definição dos preços, que 
constitui imperativo legal que decorre da alínea h) 
do n° 1 do artigo 18 da LC -  Lei do Consumidor.

(198), jan./jun. 2008______________ __

É autêntica letra morta 0 dispositivo em referência.
Ademais, os princípios que se definiram su

pra não se aplicam na circunstância porque se não 
acha convenienteménte estruturado 0 sector.

Importa, por conseguinte, preparar convenien
temente domínio tão sensível quanto este;

'.j Se se contemplar o segmento dos preços22, 
verificar-se-á que os tarifários revelam disparidades 
acentuadas.

Não há, em rigor, contabilidade analítica nes
te particular.

Os preços têm um peso político considerável.
Neles não conta a posição dos consumidores.
No que se prende com a garantia dos preços - . 

a prescrição dos preços (a prescrição e a caducidade 
do recebimento da diferença do preço) -, é manifes
to 0 incumprimento das regras vigentes.

No quadro da qualidade, não se cumprem as 
exigências legais .

No que toca à segurança, falecem regras ele- 
.mentares.

Exigem -se consum os m ínim os de form a 
encapotada (quotas de disponibilidade, taxas 
de disponibilidade...)-, os consumos mínimos são 
proibidos;

Exigem-se judicialmente dívidas de água já 
prescritas;

Diferenças atingidas já pela caducidade do 
recebimento da diferença do preço;

Suspende-se 0 fornecimento a quem, pelo re
curso à facturação por estimativa, é credor, que não 
devedor; exige-se do locador (que não notifica a empre
sa municipal da cessação do contrato de arrendamento) 
0 pagamento das dívidas deixadas pelo locatário; im
põe-se que 0 novo proprietário ou usufrutuário pague 
osconsumosem dívida doanterior; suspende-se ofor- 
necimento de água das fracções pelo nâo-pagamento 
da água do condomínio; impõe-se aos consumidores
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72 Cfr. a monografia “Abastecimento de Água, Saneamento e 
Serviços Conexos-Análise dos Tarifários" (Nuno Filipe Lourenço 
Pires Gomes), APDC, Julho 2000, em que se revela à saciedade o 
que, afinal, muitos parece ignorarem: as disparidades - 0 que 
virtualmente pode querer significar a existência de 308 distintos 
moldes de tarifas, tantos os municípios.

que, além do seu contador, e do seu contributo para 0 
do condomínio, paguem ainda um totalizador; pro- 
move-se a execução fiscal pelo não-pagamento da 
factura da água; recusa-se a quitação parcial pelo 
pagajmento da água sem o dos resíduos sólidos ou 
outras alcavalas; lançamento de multas em caso de 
mora no pagamento; juros de mora desmarcados em 
circunstâncias análogas; imposição dê taxas para in
vesti mentos outros; e outros ta ntos atropelos que se 
registam quotídianamente.

O recurso às execuções fiscais, qúe constitui 
violência patente sobre os consumidores, permane
ce comovia inidónea de que lançam mão os serviços 
e as pequenas empresas, com desvantagens mani
festas para 0 consumidor.

Há empresas que não celebram contratos a 
quem não satisfaça as dívidas de consumidores seus 
predecessorés no prédio.

Para além da unicidade do regime, que se recía- 
fna, importa se afirmem os princípios em extensão e 
profundidade, para que se possa, em rigor, consagrar 
uma disciplina que sirva em absoluto os consumidores.

Daí que se imponha reformular os dispositi
vos vigentes em ordem a alcançar os objectivos que 
se exprimem nos passos precedentes.

Os regulam entos locais: os contratos pré- 
redig idos e suas condições gerais

Na realidade, os regulamentos aprovados pe
las assembléias municipais em que se plasmam tam
bém regras dos contratos de fornecimento de água 
tornam complexos os quadros contratuais.

* Já noutro passo se evidenciara que há regi
mes distintos consoante o número de municípios.

Ofacto é em si mesmocausa de perturbações.
Para além de escassíssimas regras comuns, 

outras há que são expressão de circunstancia lismos 
nem sempre legítimos, nem sempre transparentes, 
nem sempre congruentes.

As normas particulares que se "estatuem” ou 
não têm eventual pertinência com os contratos de 
fornecimento de que se trata, ou correspondem a 
aspectos que visam satisfazer interesses particula
res dos municípios, das concessionárias, das empre-
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sas municipais ou outras nem sempre coincidentes 
com o conteúdo dos contratos em abstracto consi
derados.

Os exemplos nefastos das cláusulas apostas 
nos “regulamentos privativos” recomendam viva
mente se encare a eliminação dos focos de incerteza 
que daí emanam e se enverede por um regime uni-, 
forme, unívoco, único.

Para que se evite a disparidade, os atropelos, 
a supressão de direitos que, por portas travessas, se 
obliteram sem apelo nem agravo.

Donde o interesse maior em que o contrato, 
nas suas implicações, seja o mesmo de Vila Real a 
Vila Real de Santo Antônio e de Figueira de Castelo 
Rodrigo a Figueira da Foz.

III Â Carta do Co nsum ido r de Água

1 D isposições gerais
,Im põe-se que, em lugar de disposições 

esparsas, avulsas, se concentrem as normas suscep
tíveis de integrar o regime jurídico da água em um 
só diploma -  ou no quadro dos serviços de interesse 
geral ou numa Carta que contemple exclusivamen
te a distribuição predial de água.

■ ImpÕe-se que se contemplem critérios e prin
cípios que os textos em geral consagram.

Regras como as que se prendem com a forma
ção do contrato -  requisitos de fundo e requisitos 
deforma -, modificações do contrato-subjectivas e 
objectivas -  e extinção do contrato, consoante os 
modos previsíveis e os dispositivos próprios em sede 
de responsabilidade.

No capítulo das disposições gerais, inserir-se- 
ãoas regras comuns como as que disciplinam a rela
ção jurídica de que se trata. 2

2 D ireitos
No quadro dos direitos, figurará o conteúdo 

das prestações de cada um dos contraentes.
Os direitos poderão, na realidade, ser decal

cados tanto de um prisma trans-subjectivo, como 
em uma dimensão estritamente subjectiva, nos cri
térios ou princípios que, em geral, fluem dos instru

mentos editados em tema de serviços de interesse 
geral na União Européia.

Da carta deverão constar:
1. Aspectos peculiares em tema de seguran

ça técnica e física dos consumidores.
- 2. Particularism os em tem a de qualidade 

(uma verdadeira carta de qualidade dos serviços 
enxertada na Carta maior de direitos e deveres).

3. Pormenores técnicos em ordem à normali
zação dos sistemas de distribuição e participação 
das instituições de consumidores, por via represen
tativa, ou de consumidores individuais que se acham 
em condições de 0 fazer.

4. Serviços de ouvidoria (de assistên cia, 
informação e aconselhamentcjurídico, de provedo- 
ria).

5. Previsão de participação em processos 
de co nsulta.

6. Participação, por via representativa, em 
processos decisionais em geral.

7. Participação, por via representativa, no pro
cesso de formação dos preços, vale dizer, no tarifário.

8. Acesso à Justiça  e a m eios a lte rn a t i
vos de resolução dos conflitos, através de t r i
bunais arbitrais necessários, ou de tribunais arbitrais 
voluntários, mediante adesão aos existentes.

9. Códigos de boas práticas susceptíveis 
de opôr as pessoas às empresas, seja qual for a for
ma que revistam.

10. Definição do papel da entidade regula
dora por forma a conhecer-se com rigor 0 que lhe 
compete e para cíarificação das funções de cada um 
dos partícipes no processo:

- Serviços de interesse geral
- Serviços de interesse econômico geral
- Energia
- Transportes

3 Deveres
Para além dos direitos, importa recortar obvi

amente os deveres a que se adscrevem os consu
midores.

É natural que em um escrito com as caracte
rísticas de que o presente se reveste se não esgote o
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rol de deveres a que se sujeitam os consumidores 
co-contraentes.

Não se deixará, porém, de consignar um sem 
número de obrigações que o contrato terá de 
reflectir, designadamente: .

- 0 pagam ento dos consum o segundo 0 
tarifário que, por seu turno, resulte de um consenso. 
(preço contratado ou convencionado) entre os par
tícipes;

- 0 facultar ao fornecedor o exame das insta
lações intra muros para as. medições a que haja lu
gar, designadamente dos teores de chumbo;

- não fazer dos equipamentos utilização im 
prudente;

- tolerar as reparações e executar as que lhe 
forem impostas;

- consentir com periodicidade a estabelecer o 
acesso aos instrum entos de medida em que se 
reflictam os consumos, contanto que se encontrem 
no interior das instalações ou em lugar de acesso 
controlado pelo consumidor;

- não proporcionar a outrem o uso e a fruição 
do produto sem prévio assentimento do fornecedor;

- comunicar ao fornecedor dos vícios que se 
detectem ou dos desperdícios que se registem ou 
sempre que se registe a ameaça de perigos ou riscos;

- não fazer uso indevido ou danificar as insta
lações prediais;

- manterem bom estado de funcionamento os 
aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização;

- prevenir a entidade gestora de eventuais ava
rias nos instrumentos de medidas e em outros ins
trumento disponíveis;

- não proceder à execução de ligações ao sis
tema público sem a devida autorização;

- não aíterar 0 ramai de ligação de água de 
abastecimento entre a rede gerai e a rede predial ou 
0 ramal de ligação de águas residuais ao colector 
público;

-perm itir ou não impedira realização de obras 
coercivas por forma a que se estabeleça o normal 
funcionamento dos sistemas;

-  circunstâncias excepcionais em que é sus
ceptível de se operar a transferência da titularidade

do contrato nos casos em que se opere a modifica
ção subjectiva da sucessão intervivosou mortiscau- 
sa na relação de que se trata;

- a purgatio morae no tocante ao pagamento;
- 0 acesso aos serviços específicos em ordem 

à sujeição de pretensões ajustadas às necessidades 
intercorrentes.

Os deveres terão a dimensão que a especificida
de do serviço determinar, mesmo após a apreciação 
dos tendenciais 308 modelos de contratos ofereci
dos em Portugal (tantos quantos os municípios), 
conquanto só haja notícia de 287 entidades gestoras.

Uma apreciação detalhada dos contratos cons
tituiría magna tarefa que se revela imperiosa: não 
só em ordem à detecção das anormalidades que se 
registam, como para se tomar o pulso às especifici- 
dades locais e à delirante imaginação dos que ten
dem a tornear as regras pautadas pela normalidade 
dos comportamentos e que terão determinado as 
cautelas que noutras se encerram.

Direitos e deveresterão de serconsignados, e, 
em conformidade, estabelecidas as regras no que 
tange à responsabilidade emergente das viola
ções que ocorrerem quer se trate das entidades 
gestoras, quer se trate dos cidadãos cons.umidores 
ou de quem ou dos que se lhes equipare(m).

Domínio relevante este para que se cubra em 
extensão e profundidade a disciplina específica da 
responsabilidade, que é tanto mais importante quan
to se nos afigura deverem verter-se as normas 
quadráveis à vertente situação, para que o cumpri
mento defeituoso das obrigações ou 0 incumprimen- 
to de parte a parte não se fique pela impunidade.
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